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Herr CARL FR. MENNANDER, :

Theol. Doétor och Prof. i Abo,

INLEDNING,
Om

Solens och Planeternas horizontala Ta-
rallaxis.

Uti Academiens Handlingar for de tre flfhi

Månaderna af Er 17fo, år en kart berar-

teifq införd 5 om de forfök Aftrouomerne

SJ 0",
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giort* atuptåcka Fix-fijemornas parallaxis. Jag
lokte der uti få enfaldigt och tydeligen förklara,

livad med Parallaxis for Ilas, fom det utan figurer

kunde fke. Nu, dä jag företager mig at handla

ora Solens, Manens och Planeternas Parallaxer,

Sr nödigt, åt gora faken begripeligare , genom
tilhjclp af Figurer.

I gemen heter Parallaxis, den ändring et ob-
jecl, i anfcende til des belägenhet emot andra

kroppar, fynes undergå, nar ögat eller den fom
Obferverar, flyttar fat ftålle. Låt A, B

y
Tab.

I. F\g. /, vara tvånne objeöter* C, ftållet, hvar-

ifrån de ä&adass HcK^ et ltycke af Horisonten ;

lä |r klart, at når ogat ftålles vid C, tyckas A och
B (ta tiihopa emot horizonten vid c. Om ogat

flyttar fig antingen närmare A i famma linia, til

JB, eiler längre derifrån, til Q 3 komma val ob-

jecterna i förra håndelfen at fynas ftorre, uti den
fenare, mindre; meii deras belägenhet fins emel-

lan och emot horizonten blir deraf icke förändrad*

Men fä fnart ogat afviker til någondera fidan, få-

fom til Fy fer det ut, fom rörde eller flyttade fig

fjelfva obje&erna. A tyckes vid horizonten ffcri-

da ifrän c til a: By ifrån c til b. Et objeä:, fom
år dubbelt eiler fler-dubbelt närmare än et annat,

andrår lika mångfaldigt mera des belägenhet. Är
linien CF til des längd bekant eller kan mätas,

och vinklarne ACF, AFC, med tjänliga Inftru-

menter uttagas : få lärer ofs. Trigonometrien, at

med fullkomlig vifshet uträkna, huru långt ob-

je&et år frän ögat.

Om tvånne tillika gifva akt pä et obje£t, at

hvil-
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hvilka den ena flår (lilla vid C, men den andra går

omkring den förra uti Cirkelen DEFG-, få. fel? den

f6ne,obje£tet A ftilla ftåenele emot horizonten vid

c, men den fenare tycker at det rorer fig. Ty
då han fjelf år vid F, går des fyne-Iinia genom A
/til a : men når han kommer til D, ler han A ef-

ter linien DA vid d¥ Emellan defla punéfcer J.

fyncs honom objeétet gå lå många gangor fram

.och tilbaka, fom han fjelf gor hvarf omkring uti

lin Cirkel. Et annat objeét i?, fbrn är längre

bart) tyckes ock rora fig, men mindre: det ft ri-

der allenaft af och til emellan b gch k Man kan
har af uträkna, huru mycket B år aflågnare ån A.
Om Cirkelens DEFG Diameter år til des verke-

liga långd bekant,kan objeéternas aflågfenhet helt

lått och noga uträknas, den må vara få ftor den
vil. Når den flyttande Obfervatoren år vid E el-

ler G, fer han Obje&erna *t famma led, fom den
vid C ftillaftående $ och då hafva Objeärerna in-

gen Parallaxis , de må vara nåra eller långt bårta.

Vid alla andra tilfållen, gora deras fyne-linier med
hvar annan en vinkel, fom egenteligen kallas Pa-
rallaxis. Samma vinkel DAG år lika ftor med
cAd) fom måtes af bågen cd^ hvilken kan obfer-

veras och gifva tilkånna Objeöets afftånd ifrån

Cirkelens medel-punÖt C. Om Cirkelens Dia-
meter ej år bekant, kan åndock uträknas, hvad
proportion år emellan linierna CZ>, CA och CBy
<det år, huru många gångor CA eller CB ho (tor-

re ån CA

Låt nu punden C, i famma figur, vara So-
len * DEFG, den krets, fom Jorden årligen om-
kring Solen genomlöper 5 A> B^ tvånne Planeter
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HK, tt ftycke af en Cirkel under himla-hValfr
vet) få följer^ af hvad redan blifvit vifat, at Pla-
iieterne ej altid kunna fes ät (amma ilålle på him-
xnelefy ifrån Jorden fom ifrän Solen , utan at de,

for jordens rofelfe flml, måfte vara underkaftadc
en parallaxis, och utom deras vérkeliga och be*
Händiga^ nlftaii jämna rorelfe, tyckas for Jord-bo-
erne hafva en annan oordentelig s tyckas na ga
rnycketfort, nu långfammare , nu itå llilla, nu
åter gå aldeles tilbaka: tyckas, lika fom våder-

drifne, genom lofvsring draga fig fram* Defler

förmente oordentligheter gjorde de gamla Aftro-

nomer, fom envifades at hålla Jorden for orörlig

uti verldenes Medel-pun£fc$ oåndcligt bryderi ^

och fkaffade Planeterna oförtjänt namn af irff

Hjernor: men Copernicus har lått förklarat dem
genomjordens egen torelfe och en art af Paralla-

xis, fom til åtftilnad ifrån den dageliga eller ho-

rizontala, kallas den Ärliga, emedan hön hårro-

rer afJordens årliga omiopp omkring Solen.

Det horer val icke til min forefats denna gåiv
gen, at närmare utreda denna årliga Parallaxis:

Så mycket bor likväl nämnas, at fom den år flor,

och har, genom mångåriga ObferVationer på
hvar och en Planet, långt for detta blitvit til dej

ftorlek någorlunda afmått> få hafve \% fedan Co-
pernici och i fynnerhet den Hora Kepplers
tid, deraf lårdt, at med vifshet, och på dea
grund jag hår ölvatifore omordat, uträkna inbördes

pi oportionerna emellan Planeternas medelmåttiga

diltancer ifrån Solen. Vi hafve lårt , at om Jor-
dens afftånd ifrån Solen delas e* g< uti igoo dclai^

få år PJaneteä



1756. Jan. Feb. Mait.

Mercurii afftänd - - - 387 fådana delar,

Vemrh - - ?M>
Jordens - 1 000,

Martis - - x?M-
Jupiters t - fzoi.

Saturni -, i - 9f3^*

Efter ffefla proportioner och Planeternas o&
riga bekanta rorelfe lagar , kunna Aftronpmerne,

til hvad tiddém behagar, uträkna, huru mån^a få-

dana delar en Planet är ifrån Jorden eller ifrån ea
annan Planet,

Men de åro icke nogde med blotta propor-

tionerna , ehuru mycket de endaft igenom dem
vunnit : de vilja ock veta, huru ftor hvar och en
at de omtalta delar år, efter något ofs bekant och*

determinerat långde-mått , fåfom uti tufende-tal

mil. Låt vara de drefvos til en fadan underfokning

endaft af nyfikenhet. Är icke åfven den berom-
lig, når det kommer an på Skaparens drå-

peliga vårks betracktande ? Är icke en fådan ut-

ibrfknings lyftnad måft at urfåkta uti Aftronomi-
cn, fom mer ån någon annan Vetenflcap gifver ofs

ftora tankar om det våfendets magt och vishet >

fom alt fkapat och uppehåller ? Men frågan öir*

Planet-fyftemets råtta ftorlck , år i flg fjelf ange-
lagen och nyttig at få uploft. Uti alla granlaga*

Aftronomifka uträkningar, fåfom på Formorkel-
fer och andra Phenomener; åfven vid de Proble-
mers uplofning, hvar til Geographien och Styr-

mans-koriften åfka Aftronbmiens handråkning, år
nödigt at veta Solens, Månans och Planeternas

horisontala parallaxer,.hvilka juft åro de
?
fom til-

lika
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lika gifva tilkånna defla kroppars verkeliga vaf-

lågfenhet*

Til uplyfning, fofcftållcr ÅK Vig-iy Jordens
medelpunct 3 BCD, en Meridian-Cirkel pä jor-

dens fupcrficiesj ZadH, fjärde-delen af en ftor

Cirkel under ftjern-hvalfvet. $EF, UKG, ftyo
ken at tvånne Planeters omlopps-bahncr* ÉHy

liorizonten; B, Hållet på Jorden, hvareft cnOb-
fervator viftas. Låt Planeten $ vara vid Fr få

fkulle et oga, ftåldt vid Jordenes medel- ptmét Ai

fe honom ibland ftjemornavid.^på famma tid,föm

et annat oga B tyckte, at han Jlode vid ftjernan

H. Vinkelen, fom linierna Ad, BHi gora med
hvarannan vid F, och fom måtes af bagen IIdi år

famma Planets horizontala Paraliaxis, fom gifver

tilkånna, huru ftor Jordens halfva Diameter AB
S

Ter ut ifrån F. Nu emedan Jordens ftorlek
, folg-

akteligen fidan AB, uti råttvinkliga Triangelen

ABF, år bekant* få kan längden af fidan AF, el-

ler Planetens afftånd ifrän Jorden, lått och med
vifshet uträknas , om allenaft vinkelen AFB, el-

ler bågen Hd, genom obfervarioner utfokes. En
aflågfnare Planet

, G, har mindre Parallaxis, fom
måtes af bågen He. En och famma Planet $, har

mindre horizontal parallaxis, ju högre han up-
kommer ifrån horizonten, fåfom til E y ty vin-

kelen AEB år nödvändigt mindre ån AFB* Når
Planeten upftigit det långfta han kan ifrån hori-

sonten , nämligen til Zenit , år han aldeles fri for

denna flags Parallaxis* ty då coincidera fyne-lini-

erna A$, B$, med hvarandra, eller åro åtmin-

ftone parälleia, och vifa derfore bagge til en och
famma ftjcr&a Z. I gemen utvifar bbtta figurens
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betraktande, och horisontal Parallaxen altid gor

Planeterna lägre pä himmelen, ån de eljcll borde

frnas. Då<£ är vid F\ och utan Parallaxis börda

It II vid 4$ nedfånkes han genom Parallaxis til H<

Frågan blifver nu, huru denna Parallaxis (kal

kunna obferveras, få vida dertilt tyckes fordras,

at den ena obfervatoren borde vara vid Jordens

Medel-punft, dit ingen kan komma. Men den

fvårigheten har ej hindrat vmderfokningen. A-
ilrononierne hafva uptänkt åtikilitga andra Me-
thoder at vinna ändamålet: ibland hviika den är

en af dc fakraftes at tvanne Gbfervatorer, S9

fig. 3, ftålde på jorden, långt ifrån hvarandra un-

der famma Meridian, och fom bägge veta fin

Pol-hogds atde, fager jag, hvaräiinort, med
goda Initrumenter och på en och iammaitund^
obfervera en Planets $ declinations (kilnad ifrån

någon nära belägen ftjerna É. Den ena, £, fin-

ner Declinations fkilnaden ,ESm , fom måtes af

bågen Em: Den andra. C, finner Declinations

vinkelen ECM*> fom fvarar emot bågen EM. Mmt

fom år ätfkilnaden emellan EM och Em
, tttvifar^,

vid obfervationernas jämförande, Planetens Pa-
rallaxis, fom fvarar emot limen C5, hvars ftor-

lek lått uträknas , til livad långdc-mått man be-

hagar, emedan Jordens Diameters längd i famma
matt, fornt bägge orternas C, Pol-hogder åra

fornt gifne. Är CS ftorre eller mindre an Jor-
dens halfva Diameter sf£

y få minfkas eller ökes:

den fundna Paraiiax- vinkelen S$Cy i Girarna pro-
portion, hvarigenom den Planetens råtta och lok*
ra horizontal-parallaxis igenfiiines, for den fttia-

den, då obfcr.vationerna gjordes, ' Hår tagas Pia-

B ne-
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neternas Torr bekanta rorelfe-lagar til hjelp , och
uträknas, huru iior både denna och alla dc andra
Planeternas Parallaxis och verkeliga afftånd ifrån

Jorden år, vid alla andra mojeliga tilfallen oclx
föränderliga inbördes belägenheten Månen tages
allena undan, emedan hans afftånd ifrån Solen och
Jorden har ingen beftåndig relation til de andra
Planeternas , utan naålte fårftildt och for fig fielf

upfåkas.

Emedan denna Methode år fa lått, hvarforc

hafva då Aftronomerne, alt til denna tiden, varit

ovifle om Parallaxerne? Sc hår orfaken: de når-

mafte Planeter åro ändock få långt ifrån Jorden
aflågne, at Parallaxe-vinklarna blitva deratganlka

fmå, och få ringa, at de icke med vilfhet kunna
uttagas, utan med dc aldrafullkomligafte Inftru-

menter,lådana,fom Konften nyligen hunnit fram-

bringa, med hvilka man kan vara fåker at ej fe-

la ofver en eller annan Secund* Desutom hafva*

Obfervatorerne ej hatt tilfålle , at få långt fkilja

lig ifrån hvarandra under famma Meridian, fom
här til fordrades» Europa år liten, och den lång-

fteMeridian-båge inom den famma, emellan Lapp-
marken och ytterita udden af Grekeland , hinner

cj til 40 grader. For brift på Obfervatorer pa
defla ftålien, har man nögt lig med ånnu långt

mindre Diftancer, hvilkas Parallaxe-ödldnad på
den nårmafte Planet, fom knapt kunde hinna til

f eller 6 fecunder, de budit til at uttaga med in-

ftrumenter, fom ijelfve voro felaktige på io, 10

eller, kan fke, 3 o fecunder.

De nödgades derfore mer gifsnings-vis anta-

ga
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ga eh vifs Parallaxis tor Solen $ öch proportione-

ra Planeternas der efter , ått ät de at några i åkrä

Obtervatioher kunde döma derom. Tychö
BRAHE tyckte lig taga til det ininfta han kun-

de
5
dä hall gar Solen 3 miiltitefS Parallaxis j livar-

igenoiii Solens äfftånd ifrån Jorden blef äileiiä4t«

573 gåiigör längre ån.en Jofderies Diäméter^ fö ni-

innehåller vid pafs izoo Svenfträ mil.

KéppLer markte granneligä äf Öbfefvatiö-

ileriiä, at denna Parallaxis var alt for ftor, men
rördes ej gifva henne ut for mitidfe ån éh minut ,

äf fruktan det {kulle fytias öfiméligt, öm hati på-

ltöde Solens aflägfénhet vara mer åh tredubbelt

ftorre, ån Tygho foregifvit. HeveliuS, vågade
lig likväl, at minfka KfePFLERS SoU Parallaxis

til en tredje-del, eller at åfven få mycket oki
Solens Di Irance ifraii Jordcii. Mail kan fe^ hiU-

ru defle gode Mån hade fvårt före, at affkuddä lig

^de tankar
?
de af fina Låremåftare fatt, om veri-

dens nog infkrånkta vidd: de HffsftaäÖ fjeifve for

den nältan öåiideliga r^md, fom nyare Öbfervä-
tioner fyntes vilja tillägga verlden. Det kåftade

grufveligen på månnifkliga inbillningen, at /lant-

lig aftfc Jorden, den henne få k åra och uti hen-
nes tycke iå ftöra Jorden , for éri pund , for eri

atome, i jåmförelfe emot andra kroppar och emot
hela verlds-rymden. Tarik huru liten Måiiriifkari

då fjelf blef i fina ögon : Hon, fom tilförene trod-
de, at hela himmelen med älla defs kroppar ej'

voro ättnät ån fmå prydnader och beqvåmlighetef
for det Palats, hvaruti hon fjelf, fom éfi ftof
Drottning refiderade , och anlag alt annat iåfömt
endaft Ikapadt til henfies tjånft och nöje,

B i
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Sedan man emot flutet af förra Seculum, bor*
jade til observationer bruka båttre Inftrumenter,

med tillämpade Tuber och Micrometrar, blef
man fnart varfe,at den Parallaxis Hevelius lem-
nat Solen

5
var ännu for ftor: Ifrån 40 fecunder,

minlkades hon efter hand, af ibmliga anda til 6
fecunder. Men ju mindre hon blef, ju mera kom
det an på noghct. For Tycho, fom mente fig

hafva tre minuter eller 180 fecunder at tilgripa,

voro fem eller fex fecunder mer eller mindre , af

foga betydelfe. Men når hela Parallaxis är redu-

cerad til 10 fecunder
5 hvilken de flåfte Aftrono-

mer i vår tid , hållit for närmaft med fanningen

åiverens flammande då år f fecunders fel odrå-

geligt ; ty det fororfakar en ofåkerhet om hälf-

ten af den vägens längd, fom borde afmåtas.

Newton påftår fig hafva af Flamstejgdsi
obfervationer blifvit ofvertygad, at Solens Paral-

laxis vore emellan 9 och 1 2 fecunder : ovifsheten^

får
altlå ut på en fjärde-del af den fokta ttorlekcn.

Jårmare har man ej haft forhoppning at kom-
ma, fdrr ån då Planeten Venus väntas, atfåfom
en mörk fläck framlkrida under eller fram for So-

len, den 6 Junii år 1761. Halley har vifat,

huru detta rara Phenomene kunde nyttjas, til at

utfinna Solens Parallaxis, på en 4c:de-dels fecund

nårajoch Solens affländ ifrånJorden, på en foo:de-
del af hela Diftancen, Månge Aftronomer hafva

derfore längtat, och önlka ännu at ofverlefva den
dagen, då de {kulle fä veta råtta Dimenfionerna
af hela Planet-Sy ftcmet. Det år fan t, Halleys
Method är ganfka vacker och fkarpfinnig, famt

uti theorien aldel.es riktig 3 men det kommer der-
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5)a an , om alt kan vid obferverandet II noga och
yckligen verkflållas, fom Halley fordrar.

Imcdlcrtid hafve vi redan
,
genom cn annan

Method, fått la nåra vifshet,om Solens Paraliaxis,

fom det til Aftronomifka, Geographilka och Hy-
drographifka uträkningar behorves. Konungen i

Frankrike, fom lå ofta och ädelmodigt befordrat

Vetenfkapernas upkomft, flackade, är iyfi^ en
af Dels Vetenfkaps Academies Allronomer, Herr
De la Caille, genomdrifvcn och ofvad både

at uträkna och obiervera, och forfedd med dc

båfta Jnitrumenter j til Gaput Bonse Spei: for-

nämligaft at der, til de fjo-farandcs rättelfe, no-

gare än hårtils fkedt, determineraFix-ltjernornas

ftållen, i fodra Hemifpherio. Emedan Caput Bo-
na? Spei ligger i fullt foder emot. Europa, beflots,

at (amma tilfälle (kulle nyttjas, at gora obferva-

tioner for Solens och Manens- Parallaxers utfor-

fkande. Franlka Academien lät genom en tryckt

kun^orelfe anmoda alla Aftronomer i Europa,
at pa beftåmda dagar obfervera, hvar å fin ort,

Manens y famt Planeterna Martis och Veneris de*

clinations fkilnader ifrån vifla utmärkta fijernbr,

kvilka Herr De la Caille fig foreiatte at åf-

ven vid Caput Bonas Spei i akt taga. De Sven-
fke Aftronomers biträde foktes få mycket mer

,

fom Stockholm, Upfala och några andra Svenfka
Städer ligga nåftan aldeles i famma Meridian, fom
Caput Bonas Spei, och längre derifrån i Latitu-
de, ån någon annan bebodd ort i verlden, näm-
ligen til 94 å ioo graders diftance. Hans KongL
Majeftet, lika nitifk om et få nyttigt företagan-

des framgång, fom Konungen i Frankrike, be-

B j ha*
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•hågade allernådigft, pä Befs VetenMps A cade*

inies iindcrdaniga foreiiälh)iiig, ieke allenaft med
friheter och belöningar upmuntra ofs, at gora vårt

jiäfta^ med Correfpondenta obfervationers anitäl-

lande
5 utan ock beftå käftnaden til nödiga Inltrn-

nienters anfkaffande for dem , forp ej voro der-

med forfedde. Herr Stkomer obferverade i Up?
fala: Herr Gadolin i Abo; Herr Hellant i

Torne: Herr Schenmark Ikickades til Herno-
fand, fåfom den Stad, Tom ligger aldralångit i-

från Caput Bonas Spei 5 under tamrna MendiaiV
Jag gjorde min flit här i Stockholm.

Herr De la Caille var lycklig i fin for-

rättning, och kom herp, är 175*4, med et rikt för-

låd at obfervatfoner. De hemmavarande voro iq-

ke eller fåfänge. De låra hvar for fig gora redo,

Mig tilkommer a£ jåmfora de obfervatioiier jag

flår gjorde, tncdHcfr De la Cailles, och le

til, pni Solens och Månens Parallaxer med någon
vifshet deraf kunna utletas. Jag befpar til nå-

ila Qt^artai , Mån - Parallaxens unclerfokning $

irien v il y uti detta, uträkna. Solens, i anledning

af mina obfervationer-

PEHR WARGENTIN,

SÄTT



1756. Jan. Feb. Mart. 15

SÄTT,

dtforvara Golf och allehandaTräbygna*

der frän röta och Jvatnp-våxt.

Ingifvit af

CARL KNUTBERG.

Det år ftunctam icke ringa ffcada, fonrrota

och IVampväxt i et enda hus fororfakar,

men när alla bygningar i et land och rike

betraktas , blir fkadan ftorre , ån at den låt-

teligen kan vårderas. Många hundrade bjälkar,

timmerftockar, fylUr , bräder, plankor och annat

trävirke, fom i längan tid kunde hafva beftänd ,

blifva årligen derigenom fordårfvade och oduge-
lige gjorde.

I landsorterne, fåfom i Helfingeland och Bold-
nas, famtflereftådes, kan upvifas profpå lador och
hus af trå

?
for zoo år fedan upbygde, hvilka,emed:m

de ilandigt blitvit vårdade , ännu i dag åro bruk-
bare : hvaremot på mänga ftållen finnas ncdrottc

hus, knappaftaf femtio års ålder. I fynnerhet kun-
na fyliar och golf, på ganfka kart tid, fom be-

kant år, {kådas och genom rota och fvamp-våxt
biifva onyttige.

Til at med fåkerhet kunna finna de tjånligafte

medel, at förekomma denna omtälta fkadan, år

nödigt atefterfinna, det en varm> ftillaftåendc och
B 4 in-
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innefluten luft, tillika med en ifrån jorden eller

annorltadcs ifrån tilftotande mattelig fuktighet
och våtika , är foniåmita orfaken til rota och
jvampvåxt.

En varm luft kan enfam och for fig fjelf icke
fororfaka någon röta, emedan, fom kunnigt år, trå

derigenom torkas famt b lifver härdare och varak-
tigare. En fri luft, forn genom bläsvåder drif-

ves fram och tiibaka, torkarjämväl och hindrar, a t

icke fuktighet far tafta fig, och fkada åmnen af
trå Jordarter bidraga genom deras fuktigheter,
icke alla lika, til en varm och qvafd lufts rotande
egenfirap. Et ofverflodande vatten, fom mera
ån jorden utefiuter den grofre luftens intryck*
kan icke eller enfamt tilfoga trävirke någon" fyn-

nerlig fkada. Luft och vatten måfte, fom lagt är,

hårtil gemenfamt bidraga. At beftyrka hvad nu
år fägt , har jag (kolat anföra et och annat ron

,

fom jämväl torde tjäna til någon underråttelfe

for framtiden,

År I74f , då den gamla Slufsbottcn hår i

Stockholm blef uptagen,på det genom muddring
S luffen (kulle kunna göras iå djup , fom den nu
befinnes, formärkte jag, at de Ek-bjålkar, fom
til (kiftes med furu-bjälkar, på 2 och en half alns

djup under ordinair vatten-horisont i
#botten legat

vid pafs hundrade år, voro' af famma hårdhet,

tom all annan frifk ek, dock aldeles igenomfår-

g$de med en fväcp tärg, lådan fom Ek får, dä

ucn någon tid legat i jårn-och viétriol- vatten,

hviiken férmo.deligen kommit af den myckna for-

råftadefpik
5 hrarmed de af ftromvätaet eller af
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fartygens kölar bårtflcurne botten-plankor i bör-

jan varit; faftfpikade: Furuftockarne i famma bot-

ten voro något mera notte, i fynnerhet var ytaii

på dem något flcadad y men den feta och kädakti •

ga furun och kärnan i tråder var aldeles ofkadd

och fådan , at når en fpån deraf högs, flot den up
pa vatnQt och hade famma färg, fom all annan

m(k furu. Den Hollandfka Klinten, hvarmed
Iriurarne in i Slufsgrafven voro beklådde , var i

vattgåugen uplöft och utfallen, men Roflags

fandlten var behållen och utan flcada. Spik och
järn var igenom det falta vatnets tilflodande med
upfjo, mäiladelen torvandladt til råft: Några fpi-

kar, fom oforvarandes lårartedfallit på Slufsbotten

och der läng tid legat, famt efter liknelfe varit

fmidde af ganfka godt och fegt järn, hade det ut-

feende , lålbm de varit flätade eller ihopvri-

dne af fina järntrådar, det grofre järnet var forra-

ftadt tvärt igenom och af vatnet bårtfkolgdt
,

men de fina trådarna voro ofkadde, och nå;* man
filade dem , hade de utfeende fåfom fint hvit filf-

ver, dock af hårdhet, fom mjukt och blott järn.

Uti en, under vattenbrynet bakom de gamla Slufs-

murarna, nedfyld hop af blott ler,uptogs en järn-

Jfcyffel, fom aldeles var ofkadd och iå blank, fom
den på famma dag blifvit ditlagd, ehuru defs ifrån

denna tidens bruk något förändrade fkapnad gaf
tilkånna, at den legat der ifrån den tiden flufFen

blef bygd, hundrade år. Deremot befants ofver

det lågfta vattubrynet, at pålar, fom antingen i

Slufs-muren blifvit inmurade, eller ock med Jord
SfverfyIde, voro på iå lång diftance, fom vatnet
årligen vid flu(fen fliger och faller, aldeles bart-
råtte: ytan^ fom ännu efter trädets form låg qvar i

B i joj>



i6 17 y 6. Jan. Feb. Mait/

jorden
5
var få los, at den med en tråfticka kunde

aflkrapas : kärnan var jämväl (kor och beftod
af i a kallad rodve. De pålar forn voro omkring^
fylde med klapper-blandad och grof fand eller
ock med blålera, tycktes vara mera forvarade for
rota, ån defle förenämnde.

Huru mycket fin blekröd mo-jord kan med
defs inneflutna våtfka bidraga til forrutnande af
det trävirke

5 fom derutx dier der ofvan på låg-

ges, torde följande prof intyga:

Mangårds byggningen vid Öfverfte boftållefc

Mårdnås i Hel{ingeland, biet år 173 1 upbygd p&
cn ny tomt och backe, fom år 8 alnar hog ofver

det medelmåttiga vattubrynet i Ljufna elf. Jord-
månen får der, fom fagt är, en fin mo-jord, och
efter utfeende tåmmeligen torr: under alla fpi~

flarne hade vid denna bygnad onödigt vis, i fMilet

for gråöxn, nederll två hvarf ftock-åndar blifvic

lagde kors ofver hvarandra, men inom tio års for-

lopp , eller år 1 740, voro golfven få medtagne af

fvamp och rota, at de då nödvändigt måfte å, nyo
omläggas. Efter den tiden begynte fpislarria at

årligen fatta fig och ftora remnor formårktes på
fkoritenarna. Och fom fruktan for eldsvåda med
åtfkilliga fig yppande brittfdiligheter på golf och
våggarygaf åter, år 1749, anledning til en ny byg-
nad af golf och fpiilar, hade jag då tilfålle at gö-
ra denne anmärkning. Stockarne under fpiflarne vo-

ro forkroflade och dels förvandlade til mull, dels

ock tiiftycken, hvilka hade utfeende fåfotn vål-

brånde kol, med fprickor på längden och tvärt of-

ver trädet, dock^af fådan lårgj fom ruttit trå plä-

gar
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gar hafva. Golf-åfarne voro forrutnade ochgolf-

tiljorne med fvamp betåkte på undra lidan. In-

vid fyllarne, der tiljorna icke nog tätt biifvit fo-

gade" til våggen, hade fvampen trängt fig fram

påkom fot-pane(ningen, och (ku tit fig upförc

våggen under tapeterne, til &f alns hqgd, ochuiv
der fvampen flints altid rota. Uti kålrarne bletvo

träkaril på kart tid af mögel Ikämde. Der bör-

jan til fvampvåxt fyntes, hade Golf*tiljorne på
Undra fidan utleende, fåfom de med fpanfkt fnus

varit betäckte.

I fall denna fvamp år af famma art med det

{qitx man kaliar troll^fmor, få kan den på et dygn
vaxa til ftorlek af en valnöt: hvarpä jag led t

prof ur fprickor pä pålar , fom i fumpig jordmon
yarit nedtatte.

Til at få mycket tydeligare forfta, huru jor-

den under et hus kan roedelft fin fuktighet bidra-

ga til rota och fvampvåxt under golf, torde man
påminna fig,at maft alla jord-arter hafva denegen-
ikap, at de både til fig draga och jämväl ifrån lig

exhalera våfkor och mktigheter. Då rågn och
fno fuktar den jorden, fom år utom et hus, hän-

der ock ofelbart, at jorden under hufet åfven lå-

fom en fvamp drager til fig något af famma fuk-

tigheter ^ hvilka fig på alla fidor kringfprida.

Tvärt emot, enar den jorden, fom år utom hus,

genom luftens ändring eller annan orfak, gifver fi-

na undtångne fuktigheter ifrån fig, målte ock den
jorden, fom år under hus, for lika orfak hafva lika

verkan. At fuktighet och dunfter, fom utur jor-

den eller andra ting upftiga, hafva den egenfkap*
at
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at de fafta fig vid trå, det år kunnigt, och
kan tydeligcn rönas vid Stenhus-byggnad, eme-
dan dä et rum > bvareft murarna icke äro väl tor*

ra 5 varder om fommarcn tilflutit och efter några-

timars tid opnadt, lårer man tydeligen (konja, at

dörar, foniier- karmar och alt annat omåladt trä,

fann fjelfva fonftergiafen åro öfvcr alt fuktade och
med droppar ofverholgde. Vidare är det ock ut-

rönt, at alt ftillaftaende vatten om fommaren och
i värm luft gerna nitnar och röter trå ; fom der-

uti lägges. Samma fak år det ock med vattudun-
fler, enär de inneflutas, och icke hafva fritt lopp
at vara i rörelfe , eller genom vädrets kraft få fly-

ta fram och åter, mafte de likaledes, efter natu-

rens lag, genom luftens värma, rutna och fororfa-

ka rota,* famt blifva tjänlige til fvampvåxters be*
fordran på trå.

Det år obekant, af hvad for flags fro allehan-

da Svampar upvåxa, åtminftone äro fådana fro

icke låtteligen fynlige.

Uti trägårdar har man fedt, at Trågårdsmå*
ftare få Champignoner uti dertil tjänlige fångar,

allenaft pä det fatt, at de vatna deffa fångar med
ct fiemmigt vatten, hvaruti champignoner blif-

vit (kolgde, famt fkal och ftjålkar inlagde: Och
fvårligenl lårer kunna fåjas, om naturen brukar nå-

got annat fro til fvampväxt på trådan rutna och fleni-

miga vattudunfter.

Af detta, fom nu i kårthet år omrodt, torde

kunna intagas, at til Svampväxters forekomman-
de under golf, ingen fåkrarc utväg år , ån at tik

' råc*
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rSckeliga draghål antingen varda uphugjgne vid

nederlia kanten af tomt-fyllarna både på gafvel-

fido-och mellanväggarna, eller ock
5
at grundmu-

ren muras otät och med opningar, få at luften

Er fri fart under golfven. Luftgluggarne , forrt

huggas vid nedra kanten på tomt-fyllarna, kunna
vara 2 tum höga och f tum breda, lamt z alnar

emellan hvarje glngg. Men fom på detta fått

ftåndigt våderdrag fororfakas under golfven, fä

år nödigt, at dubbla golf göras, på det jåmte få*

kerhet for Svampväxt, man må erhålla varma rum*
Bjälkarna under fådana golf kunna tjäras eller

med vi£triol vatten öfverftrykas 3 men icke (kola

de på något ftålle rora vid jorden, utan med ften-

pelare vid ändarna och midtpå, i fäll deras längd

fadant fordrar, underfalas, f qvarter emellan

hvar bjälke. Öfra kanten af defla bjälkar lågges

efter vattupafs, men undra kanten af dem bor lig-

ga lika högt med undra kanten af fyllarna , der

luftgluggar åro gjorde : och der d e göras pä fjelf-

ya grundmurarna, kunna bjälkarne läggas 2 tum
lägre. Mullbänkar åro aldeles onyttige och fka-

delige, der dubbla golf göras. Långs vid nedra

kanterne på bågge fidor af deffa golf-bjälkar, fpi-

kas ribbor, Ikurneaf halfbotten-biider, fåfom tak-

låkteri på dem låggas emellan bjälkarna bråd(lum-

par, och deruppå, la väl fom ofver bjälkarna, låg-

ges näfver, hvaruppå fylles med torr fyllning af

torr och grof fand eller med kolftybbe och risfludt

kalkgrus af nedtagne ftenhus, eller ock med väl

och genombrånd landjord. Sedan fyllningen blif-

vit lagd jåmt vid ofra kanten af golf-bjälkarna,
kan ofvanpå nåfvern, uppå famma bjälkar faftfpi-

ka$ låkter af halfbotten-bråder, och uppå delTa

fpi-
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fpikas val torrä fogade och hyfladc golf-

tiljor.

Trollbottnar och golf emellan våningarna

kunna jåmvålpälamma fatt forfärdigas, dock bor*
bjälkarna ligga tätare, at göllvet ej må fvigtä.

Till at forvara hus och allehanda tråbygnader

från rota och fvampvåxt, torde jämväl följande

påminnelfef kunna tjäna.

Laglåndte och fuktigé bclågenheter bora vid

anläggning af nya hus, få mycket mojeligt år*

undvikas.

Nyttigt år, öm backen^ hvarpa hus fåttjas*

år eller gores afhällig på alla ildor.

Ifrån gropar och dålder i bårg , hvarpa

hus komma at Itå ; böra aflopps rännor förångas
j

på det vatten deruti under hufen icke ma ftanna.

Grundmurar bora göras i det lågfta. en aln hö-

ga ifrån jorden, på det (länkning icke må fkada

lyllama.

På lägre diftance ifrån jorden bor icke eller

muras med tegel.

Gråftenoch Roflags fandfteil åronårmaft jor-

den, tjänligare ån tegel.

Råftvarken 'under murar, rutria och årö i läng-

den (kadelige for llenhus. De bora aldrig låggas

,

med mindre de hele och håidne komma at itå un-

der vatten. Grillens mur är i alt fall mera fåker.

Ifrån
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Ifrån hvålfde kålrar kunna ror af 6 tum i fyr-

kant muras och updragas igenom källar-hvaifven,

bakom någon eld Ilad, medopning ofverfpjålliikor-

ftenar. Genom fådanc ror hållas kålbrc mera frie

for duktighet, ån genom de vanliga kallar-gluggar,

hvilka i detta fall med fonder kunna tililutas", *pa

det en varm eller mycket kall luft derigenom icke

må hafva fri ingång.

Fénfter-ochdor-karmar kunna beftrykas med
tjåra på de fidor, fom komma åt murarna.

Til bygnader b6r användas tart och moget
trå, fom icke har rodve.

Ändarna och den delen af bjälkar, fom kom-
mer at ligga in i eller vid murar, bora tjäras och
med faftfpikad näfver omläggas famt medtarr ften

utan bruk.

Jåm och ankrar, fom komma i murar, bora

bekas, då de äro värme, at forvara dem for råft.

Den nederfta falfen i fonfterkarmar bor gö-

ras något fned eller lutande, at vatten, fom faller

ned från fonftret, må rinna ut och icke Hanna quar
at rota tonftcrbag.cn.

Pålar fom ftå i vatten, bora i vattgången,

få långt vatnet på dem ftiger och faller, beftås

med bräder.

Stålpar til plank kunna brännas och med på-
fpikad näfver fä långt de ftå i jorden, omlindas.

I botten afgroporna kan låggas en ftor kulrig ften

eller kolftybbe, och omkring pålarna kan fyllas

med klapper och ren fand. Syllar och ribbor til

plank
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plank kunna på åtrå fichn huggas något fnedaoch

lutande, fa at vatten derpä icke ma ltanna, och Bt
famma offak kunna jåmvål itolparne huggas ine-

da i ofra andan. Spjälor til flaket böra utanpå tyl-

len faftfpikas och icke i fylleu inhuggas eller m-
tappas.

Tappar på flolpar til .korsvirke, bora tjäras

cch i botten pä tapphokn bor baras et hål ^ fa at

vatten må afrinna.

Sprickor på fonftcr- karmar och dårar bora

igenftrykas med k itt, innan de målas*

At med fvafvel roka färdig gjorda rum, och

med allahanda oljor eller ferniflbr tiltåppa träns

lönhål, är afven nyttigt.

Den fä kallade Efpalme,fom i Frankrike, e£
ter beråttelte, {kal brukas vidSkepsbygnäder, (kul-

le ock kunna tjäna til befagde ändamål, om fat-

tet til defs beredning hår vore bekant. Huru varak-

tiga och tåta tak {kola göras, huru trå kan kokas

i viéfcriol vatten, huru de inre väggarna dermed

kunna anftrykas famt de ytre med réd färga färgas

och tjäras, gifver Kongl. Academien vid handen

uti Defs Handlingar for åren 173P, 1742 och 1744
famt flereftådes.

A YE-
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AYENIA,
j£« fdllfam blomma, befkrefven och tngtfvm

Af

CARL LIMNjEUS,

Forleden fbmmnr, tyf 5 5 våxtei Upfala Ärade*
mie Trägård cu Planta med fa fållfatnma

blommor , at jag vet inga andra vid den

at torlikna. Och fom växten år defliitom få framatt-

de, at iag icke funnit henne hos någon annan Alt

éfcor ?
har jag hållit henne värdig , at uti KongU

.Vetenlkaps Acadcmicns Handlingar infora.

Froenblefvomig tilfånde ifrån Måftcr Philip

Mili-er iChelfea;men denna ortens hårkomftlårcr

cljeft hårftamma ifrån de varma orter afAmerica*

Stjclken ftod val in på lena vimeren grön, at man
hade förmodat få honom til at längre xithårda ,

men mulna dagar qvafde honom 5 få at jag icke

vift kan faga, om våxtctt år aririua ( lömrnarvåxt

)

eller perennis (ftånd-våxt)* dock (kulle jag fharare

tro det förra,

Våxten har mycken liknelfc med Waltheriiss

och Sidis, från hvilka hon utan blomma icke kan
kannas afyiågon oforfaren,

Stjelken vaxte hos ofs i kruka til et qu arters
hogd, uprått ftående, enkel

^ rupd, något lu-

den ocl) nederft litet grenig.
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'Bladen åro alterna, ovata
?
profunde ferrata,

nuda, nutantia, venis oppofitis ad angulum acu-
tum exarata.

Bladjkajten eller Petioli åroupråtte, något
ludne , och få långa fom fielfva bladen.

Stiplarna eller Stipula åro upråtte, korta och
fttbula&g.

Blomjkaften eller Petioli åro mycket korte,

enkle, något ludne, och fittahvardera inala folii

eller på fidorna af ftjelken emellan bladfkaftet

och ftiplarna, med en enda blomma, fom lutar

ned åt jorden.

Skapnaden af blomman och frukten, fom gif-

ver Botanifterne charaSlerem genericum^ vill jag hår

fram ftålla på latin, dels derfore, at de Svenfkö

termerne ej ånnu åro få faft definierade i veten-

ikapen fom de latinjke, dels ock derföre, at latin-

{kc charaéfcererne ofver helaEuropa erkännas fåfom
pelare for vetenfkapen.

GAL. Perianthium pentaphyllum* foliolis lancco-

latis 5 patentibus, perfiftentibus.

COR. Ungues quinque, filiformes, longiflimi,

extrorfum arcuati, Lamin<e totidem, con-
natac in ftellam planam^ quinque-dentatam

,

ambientem apicem receptaculi: Apicibus
/ bifidis refiexo-adnatis*

STAM. Filamenta quinque , ftellas corollinse in-

cumbentia, patentia, brevia, adfcendentia,

diltantia, fuperne crafliora, in antheras efFoer
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tas tcrminata. jtnthtrx fubrotund*:* fcffiles

in crenis corolliftis, fub ilelia corolliria,, vc*

te polliniferse.

PIST. CoIumna cjYmdric^ fccta, lorigittidine ca-

lycis, tcrminata ftella corollinä. Gcrmen fub*

föttindum
^

fiipra ftellam comliinam. Stylus

cylindricus, brevis. Stigma capitato*obtu-~

fum-

PER. Capfitla fubrotunda^ quinqueloba, quinqueV
locularis*

SEMINA folitam
5
fubrötundäj comprefFa,

Det fom gör denna* blomma fä märkvärdig:

framfor alla andra , • hårrSrer £Å en de i af fjeliva

ffeceptaculunj, fom år Utlangdt Jåfom en Cylinder*
och iå långt foKn fjclfv*' hiomfodret^ naiian pa
famma fått, fom i Pafiiflora och Clutia* men åci
Ijefyniierlfgaft^ år$ hvarpä man icke ännu har nä>

got annat exempel i v^xt-riket^ at fjelfva bhéött
i blommaia våxa ullammans uti en fet lijenla vid

fpetfen af receptaöQluöi* med Iwiikea de biifv&

et och faöima corpus, famt arklåda fig 1m egerf

fiatur, at vara mjuke: och färgaJe^ dä deremot
tmgites petalorum biifva utlängde? och formera1

Jikafbffi et galler omkring blommar*. MMåB
kommet och en ej mindre föMfynt .egeffflfcarp + %t

ftamina fålta lig ofVanpå detta; cörpus• licljatiÉray

fom år medium emellan leÄeptacukmt och co~
folla, och der på ofra fidan likna lig tit amhe-
ris, fotft dock åfo fteriles, tpm pä undra fidan af
femma fijerritf komtm atttbtérasy man filament%
med fullkomligt pollen
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Tak IL Fig. I. vifar växten i naturlig ftor-

lek, och Fig*.2. med utflagna blommor, hvareft A.
foreftåiler blomman på framfidan* a. famma blom-
ma på bakfidan. Fig* 2. gifver famma blomma
pä framfidan itorre gjord genom Microfcop, der-

eft b. h. b. åro calycis folia* c, c, c. dc långa un-
gues petalorumj d. corpus ftellare corollinum med
lina fem ftamina inania och Piftillen in .centro.

Fig. 4. år den famma blomman på ryggen fedd^

hvareft d. på undra fidan framftäller de fem full-

komliga anthere
9
fom fitta juft der Teceptac^-

lum förenas med corolla uti corpore ftellari.

UxXordine naturall år ovederfågeligen denna
våxten i närmade flågt med Sidis, Walteriis, och
de andre ColummJeriSjhvaWLt ock ofelbårt foljer3at

des kraft i Medicinen år at vara Mucilagineufe^och

des nytta, at omgifva och invekla fkal'pa våfkor 5

famt at mjuka och lubricera fibrer*

örten år upkallad efter den flora Duc d*

Ayen i Paris, fom har gjort fig vida namn-
kunnpg genom de rarafte växter 9 fom han från

vida verlden låtit inf5ra i fina präktiga trägårdar*

drifven af en hog fmak och infigt i Botaniquen
5

och fom gjort fig ododelig genom det han pro-

moverar på alt fått Vetenfkapen och des id-

kande*

BE-
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BESKRIFNING
.

' Om. .

',j

Rapfatem plantering och tilredande }

Ingifvcn af

ERIC GUST. LIDBECK.

I Holland och Ty(ka orterna, få val Tom i En--

geland och Frankrike har ifrån långliga tider

tilbaka, varit bekant at' plantera denna våxt,

och af defs fron pråfla Rof-olja, hvilken, fom den

ganlkä mycket hos ofs årligen confumeras, få

hafve vi ock tånkt på detta utfMet,i fynnerhet

i Skåne, dår man redan hunnit rått långt med Rap-

fats plantagerne.

§. z. Långe och vålbrukad jord, fom ej be-,

flår af för ftark land eller lera, år til Raofat den

tjenligafte: dennajorden bor vintern eller vår-tiden

göddas. Så fnart godflen år utfpridd, få ko-

res den med plog eller ård nedcr, och kan^ man

då om våren få korn deruti, hvilket når det år in-

bårgadtjlåter manjorden ligga obrukad til nåfta vår,

då jorden updrifves, hvarm.ed fortfares fom oftaftj

at den ej far taga groda, hvilket otroligen utmär-

glar jorden. .

§. 5. Når jorden på detta fattet år anfad

,

få kores den, i flutet af Julii eller början af Aug;
C 5

•
' for
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for fifta gangeti up och derpå haifvas, hvarefter-

iron utfå? i lungt och ftilja våder, helt jåmt och
ganfka tunt, få at

3
hogtt 4 kappar åtgå til ctttm*

peland, och ftraxt derpå nederhartvas de fara-

im mcå ea tråharf.

§ ? 4. Efter 8 dagar fynes Rapfatcn vara

lipkomnien, och våxer den ofta 2 fot otver jorden,

Innan vinteren kommer , fom fortärer växten
Jieit och håUet ofvan jorden* men om våren i

Mars manad , börjar roten lkjuta gaiifka fort, få

9.% hela landet kärt efter Ilar grönt, da vanartigt

folk ikåra af bladen och nyttja dem til kal. När
pagra dagar åro ledne i Maji, begynner Rap-
fatcn at vifa lig m?d fina gula bltfmmor, och på-*

ftar blomningen ungefar 14 dagar eller 3 veckor,

da mandageligen får fe millioner Binfvåfva iPiaa-

tagen för at håmta fig födan.

§. f , I början af Julfo begynna en del af

fkidoma at blifva hrunäktiga, hvilkadå åro mo-
gna : affMras ijelfv^ ftaiiden * fom åro vid pafs

fot hoga
?

efter hand, och få tort de hinna mog*
rta, med ordinaire handlkåror och läggas i ftora

hojgar, hyarefter fron uttroflcas ute på marken på
ftora bulldans- tacken, der de fållas och rengöras,

famt ledan foras på vindar, der de lagom tjockt

Wtfpridas och kallas några gangor, på det de ej må
brinna ihop och taga (Vada.

6. pen jorden, hv^rpå Rapfatcn ftått,

bin ihaxt upkoras til Larsmåffe-råg, hvilket

kilman t brukas i Hollåndlka Provincien Zeland,

jier mycken Rap fat plantefas, eller ock hyttjas

nå-
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aåfta var til korn, och bor på det fåttct omväx-
las med låd och Rapfat, fom brukas i nåmde ort,

hvareft den båfte Rapfaten fas , at fa fnart rågen

eller hvetet år aftaget, vandes dubben ned och lan-

det tilredes til Rapfats utfåde,

§. 7. Fron, fom (kola brakas til oljeflagc-

ri, bora ju förr des hellre foräs til oljeqvarnen,

hålft om de ligga någon tid, få förlora de något af

fit oljaktiga valende.

§. 8. I Holland brukas både qvarn och ftam-

par, men hos ofs och i Tylkland måft de fenare >

det förra vil jag fom kårtalt omnämna, fådant fom
jag det fett jpå flera Italien i Holland. Midt uti

qvarnhufet lag en horizontal qvarnften, til 3 alnar

i diameter och if qvarter tjock, hvilken var faft-

murad på fin underliggande fot: ofvan på denna
gingo t på kant gående (verticale) flenar, fom
voro af famma ftorlek och tjocklek : vid kanten

af den underliggande ftenen var en hog karm,
fom hindrade fron at falla ut pä fidorna: jåmte
defla ftenar folgde et par fmå tråholkar, fom
Händigt förde fron under ftenen: åfven folgde

efter ftenen et järn, fom gjorde fron lofa , i

fall de hade fåftat fig på den underliggande

ftenen. En liten filtrer-tratt var fåftad vid den
midt uti ftående perpendiculaire pelaren, fom fte-

narna hade til fin ftyrka, hvaruti flögs fom oftaft

vatten , hvilket då och då droppade på de krå$a-

da fr6n, fom på flutet blefvo fom en Latvårg,
hvilken uttogs på fidan af den up ftående karmen,
och lades i en panna af en up och nedvänd co-

nifk figur , fom var inmurad vid ena åndap at hu~

G 4 fet
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fet, och varmgjordes med torf, fom lades i den-
Underftaende ugnen; uti denna panna rördes frön
ftandigt om med et jårn, fom var pafladt efter
pannans botten.

f » rtf '
9 -

När fr5n P* detta filttet kokat en ftund,
fa flas de i yllne pålar, hvilka låggas i en lång lå-
der-rem, fom år fodrad med' tagelduk, ech derpl
i enaflangho, med löfa tråkiampar på bågge fi-i

tior, hvaremellan trå-kilar fåttas, fom neddrifvas
af (tampar, då oljan rinner i underftaende kittlar,
och kunna 2:ne fådana. yllne påfar låggas i denna
ho vid hvardcra åndan : och fom flerc tråkiampar
med fina kilar^åro emellan ftampens upflående i:ne
vaggar, få gar merendels en kil up då en annan
gar ned, fa arman kan fa ftållningen få håtd och
lös, iom man behagar. Gemenligen pråflas 16
mangel eller Svenflca ftop på en tima, och fåledes
pråflas hår få mycket på en tima, fom i Malmö
pa en hel dag, der 24 påtter ordinairt tilverkas
om dagen, ej at förtiga, at vid Hollåndfka olje-
pralsningcn inga häftar behöfvas.

$. 10. Det fom blir qvar i påfarna, tages ut,
©ch lägges i fmå runda hoar , fom palla fig
aldeles efter ftampen, hvilken år 4 tum i diame^
ter och under belkodd med et likfom rutigt jårn

,

hvarmed botten på hoen åfven år belagd : under
ilampningen flås då och då litet vatten på, at
maflanblir fom en gröt, hvilken pråflas på fått,
fom fagt år, och det fom då blir qvar i påfen,' åro
fjelfva oljekakorna, fom åro gröngula och vigg-
formiga, hvilka dels hela dels uplöfte i vatten gif-

vas åt kor och häftar i ftållef for mjölk-röra. .,



1. ) På fomliga ftållen fås Rapfat om våren

^

hvilket efter gjorda förfök icke paflar (ig hos ofs,

hälft denna fommar-Rapfat icke hinner at full-

komligen mogna : ej at fortiga, det frön blifva

fmärre och laledes fåmre, faftån årstiden någon
gång fkulle gynna detta utlådet.

2. ) Nyfs uptagen jord, fom icke år for ma-
ger, kan mycket val nyttjas til Rapfats utlådc,al-

lenaft den blifver los och lucker gjord y famt fri

från ogrås.

3. ) Der plantage-landet icke ligger defs hö-

gre eller på något lått fluttaride, få år helt ange-

läget, at göra mån^a tvårfåror för vattnets aflopp,

hvilket, i fall det får ftå öfver Rapfaten om vinte-

ren, förorfakar mifsvåxt, det man åfven ftun-

dom blir varfe, då mycket fnö hela vinteren täc-

ker honom, hvilket jag markte 1753: och år Rap-
faten i det målet lik lin flågtinge blåkålen.

4. ) Det år icke onyttigt, at med fandupblan-

da fron, då de (kola utfås, hålft fördelaktigt år

at få dem jåmt och tunt fådde, då Rapiaten altid

våxer båttre och blir jämnare mogen* fkulle i all

håndclfe Rapfaten blifva vid utfådet ojåmn, och

på fomliga ftållen vara alt for tått upkommen, få

bör man om höften med en harka taga bart en hop
ltånd , och fåledes göra honom glefare och jäm-
nare.

f .) Somlige bruka at med ård köra ned fröet,

hvilket jag ock förfökt, och funnit det vara rått

få godt , fom at bruka harf.

$.) Om
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<S.) Om höften år god och någorlunda iångt
Mnder, at faft froft- nätterna i November eller De-
cember infinna fig, har Rapfaten ofta ftutit til

en alns högd, och cn del börjat at blomma, hvil-
ket icke hindrar, at ju Rapfaten ger god årsväxt
tii nåfta ar, det jag fann I7f4,dä om höften cn del
af'Rapfaten gick i blomma, dock utan at mogna>
likafullt fick jag på et hälft tunneland 7 tunnor
frö#

7. ) Jag har åfven forfokt, at om höften fkå-
ra af Rapfaten , fom få högt upvuxit , och gifva
at kor, den de garna åtit 5 men följande årsväx-
ten har icke då blifvit få flor; ty det år icke utan,
»t ju de förruttnade ftjelkarna och bladen goda ro-
ten, få at den til våren defto ftarkare drifvei\

8. ) At kunna utfå Rapfaten ifrån Julii til

Michaelis, år val brukeligt* men fa år dock den
förflnämde tiden den båfta; ty om den fenare,

ån medio
.
Augufti, utGs, få får roten ej den ftyrka

innan vinteren, at den tilråckeiigen kan ftå emot
den famma.

g.) At med lie afmåja Rapfaten, dager ej

,

ty derigenom fpilles otroligt, hälft: fkidorna vid

minda fkakning öpna iig,dåfron falla utur och kun-
na til intet nyttjas.

toJ Skulle alla fkidorna på ftjelkarna icke på
cngång,fom merendels händer, vara mogne, få bor

Rapfaten lika fullt affkåras och långas i ftora kugel-

formiga högar, der frön efter några dagar mogna
genom den lilla vårmen

?
fom högarna taga til ug.

ix,) Stallet, hvarpa defle högar låggas, bor

förut rengöras och jorden hardt tilpackas, juftfora

et
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Ct ordinairt lergålf , da man fåledcs kan fa igc»

de urfallna fron.

12. ) Uttrofkningcn fker allmänt ute på mar-
ken under bar himmel, hälft ftjelkarna icke tala,

at foras i hus, med mindre myckenhet af fro der-

igenom utfaller * ej at fortiga , det Rapfats ftjel-

kärna åro ganfka eldtängde och fåledes på mänga
ftållen ej få foras in i ftäderna, fåfom t. e. der

de brånnas up på marken, dels for nyflhåmdc or-

fak, dels ock at derigenom goda åkern. Eljeft iål-

jäs Rapfats ftjelkarna i Holland i buntar , och det

ofta nog dyrt,

13,)EUpfaten forqvåfver alt ogräs* men blir,

dar han en gång blifvit lådd, ftåndigt fjelf qvar,

och ftår knapt at utrotas, utan ehuru varfamligen

den handteras vid affkårningen , fa fer man, 8 da-

gar efter, der landet år rengjordt,huru fron ofveralt

utkomma, och har jag forfokt, at låta Rapfaten
pa det fåttet ftå til näita år, då den gifvit nog min-

dre * och (kulle landet an några ar Ila oupkordt,
£i vanllägtas Rapfaten efter hand, och lluteligen

utniagrar få jorden, at den fnart fkulle kunna lik-

nas vid Chemifternas Caput mortuum.

140 A t til oljepråflhingen betjenaffig af vat-

tenverk, år det båfta,hvilket jag fett på et och annat
llålle utomlands * dernåft år Holländarens lått at

nyttja Vader-Machiner, dem denna Nation vid

fnus
, fenap , och flera dylika behof, allmänt bru-

kar. Det fåmfta och koftfammafte år, machi-
ner, fom fkola hjelpas med häftar: Och kan jag
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in ig icke nogfamt förundra, at icke någon hos*

ofs, fom åger tilfålle at bygga fl arnpar och qyar-,

nar .med vattuverk, haft fpeculation at ko-*

pa de många tunnor af fro, fom från Skåne årli-

gen liljas til titlåndfka grannar, foi*7a8 Dal. S:mt
tunnan, i fall Skanika Ståderne fjelfva härefter

icke vilja påtaga lig all Rapfatens förädling.

i f .) Af en tunna fro bor man kunna få 6 a 7
kannor olja, dä pråfsningen noga aktas och ingen

ting förfpilles: och får Holländaren ofta8 ap, hvil-

ket jag tilfkriiver godheten af deras fron, fom ge-

menligen åro ftorre ån våra.

16,) Oljan brukas på många ftållen utomlands

fl mat, i ftallet for fmor eller annat fett, da oljan

flås i en jerngryta, hvilken fättes på lindrig eld

,

och hvaruti lagges fura limpe-fkifvor, hvilka dra-

ga til fig den bålkhet och ofmak, fom kan vara i

oljan, och fmakar den fedan val.

BES KRIFNING
OfverFtflien MAL

,

af

PE HR OS BEG K.

£^ILURUS pinna dorfali unica, cirris ad os plu-

% rimis. Linn. it. Scan.f). 62.

kJ Krof
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Kroppen liknar en Lake. Är ifrån hufvudct

til opningen ( anus ) jåmn-tjock och nåftan rund

;

åerifrån ihoptryckt på fidän och ak fmalare cch

fmalare åt ftjärten.

Längden på denna fifken var 2 alnar på % tum
når med ftjårtfenan.

Bredden tvårs ofver vid pafs 8 tum.

Vägde 1 lispund och y marker.

Skinnet blåaktigt med mörka ftrimmor utan

ordning, tunt, flemmigt och utan fjålL Ma-
gen hvit, il val fom hufvudet in under.

Hufvudet nedtryckt, få bredt fom middenaf
kroppen, trubbogt; få at fråmfta delen eller mun-
.nen utgör en hallcirkel.

Slänglar (cirri) 2 på ofra käften, g tum Un-
ga, vid hufvudet tjocka fom et halmftrå och fma-

lare i proportion åt fpitfen, något ftyfva, fåfte

knapt en half tum ifrån gapet, en tum ifrån mun-
gipan och ögat.

Fyra 2 tums långa Hånglar på nedra
%

käften V
fmalare och mjukare ån de ofra, likfom fma met-
mafkars alla lika långt ifrån garpet, och lika lfuig&

ifrån hvar andra, nåmligen halfanran tum 3 och
iitta fåledes uti en cirkel-krok.

Vårtor , z fmåiholiga/fpitfiga och helt mjuka
på ofra käften , lika långt ifrån gapet fom cirri,

och ej långt ifrån dem 3 utom flera mindre både

på ofra och nedra käften.

Näsborarne tämgz, 1 tum ifrån ogat och nå-
got långre ifrån munnen.
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Ögonen en god tum iirran munviken, runda!
ofvertåckte, ftora fom en fontenells-årt.

Gapet år helt rundt.

Hufvudjkälen ofvan på ojämn af några hårda
•vJrtlika uphogningar, fom dock åro täckte af
fkinnet.

Öfra Käften år något kortare, klådd inuti

med 2 krokiga fingers-breda bråfk, fullfatte med
fmå korta inåt krokiga nåftan oräkneliga tänder,

fom lata fig vika af och an, fa at kåftarne in uti

likna fmå kardor. En dylik karda fitter ock in-

nom de forutnåmda, fåft vid hufvudlkallen, och år

orörlig.

Hedra Käften har ocfesfadana lofa kardor med
tånderimen ingen faft karda innan före^låfom de*
6fra.

^tungan år bred, tjock, flat, kort, litet klyfd.

Svalget år otvan-til Ikodt med 2 ovala kullri-

ga tandkardor, famt z långre och fmalarc kardor

ned uti fvaiget innan for gålen.

Gälbenen åro f på h vardera fidan, af hvilka

de 4 ftorre ha dubbla kammar; men den femte el-

ler innerfta, fom år kortare, aldeles ingen kamm.
De 2, fom filta nåft inrit det rainfta gålbenet, ha

2 raka mjuka tand-rader , men de andre allenaib

en rad:

Gät-tdchn ligga något inpå hvarandra och ftrac-

ka fig ifrån et iiyeke ofvanfSre bro ftfenan, och
(luta fig med tungan in under en cirkel-rund hak-

f>åfTa.

GHticket > ftrålar Ixm 1 6>

Urä/f-



17 5 6. Jan. Feb. Mait. 37

Broftfenorne fitta in vid hufvudct och åro y
tum långa 5 beftå af 17 ftrålar, det forfta benet är

tjockt, ltyft och vid fpitfen Ikarpt inåt af fmå tän-

der.

Bukfenorna ftraxt framman forc öpningen (a-

nus) beftå af z tums långd med i
3 mjuka greniga,

ftrålar.

Gumpfenan ( Pinna ani ) har 88 ftrålar, ftråc-

ker fig ifrån opningen och går ihop med ftjårtfe-

nan. Denna fenans ftråla.r äro halfparten kortare

ån ftjårt-fcnan$i hvilket gorgrånfeflulnaden emel-

lan dem.

Stjärtfenan år lbm en vigge, hel och trubbig ,

beftår af 17 ftrålar.

Ryggfenan^ fom år en allena och mycket liten»

beftår at 4 ftrålar * Ätter midt emot medium pin-

nac ani & pe&oralis, vid pafs 4 tum ifrå» hutVtfc-

det.

Sido-linien år fin och något krokog.

Hjertat ågglikt, hoptryckt.

Lefren år delt i z lobcr, af hvilka dea vån-
ftra år långre och ftörre.

Gallblåfan år fåft vid vånftra loben och ir an*

fenligt ftor.

Mager/liggtr under lefren, år nåftan trekan-

tig och beftår af mycket ftarka och tjocka hinnor*

inuti af tjocka rynkor och fållar* inneflutande et
flemaktigt väfende.

Tarmarna beftå af famma tiocka hinnor fam
Biagen och åro 2 alnar långa. Duodenum år vi-

daft. Defs bjrcd4 år vid pafs 2 tvårfingeri de of-

rige
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rigc tarmarna åro alt fmalare och fmalare, fa at

de trångafte emotRechim knapt hinna til et tv år-

fingers bredd, Reétum år mycket tjockt, ftarkt

och hvitt. Inuti tarmarna var famma flag fom
uti magen, undantagande några fmala och fina

binnikemafkar, fom rörde fig här och dar.

Tarm-käxet år i proportion ganOca ftort, likt en
tun och genomfldnlig hinna, fom öfver alt år befi-

ilad med många platta ådror, hvilka hår och dar
fammanlopa och ftråcka fig til .fjelfya tarmarna,

på hvilka de fåfta och utbreda fig. Tarmkäxet
oorjar vid matftrupen, litet öfver det ltall et, dar

han går in i magen. Det år ej platt, utan löper

ihop och innefattar en ftor fack , i hvilken magen
ligger. Vid nedra kanten fåfter det fig vid alla

tarmarna, undantagandes Rc&um, det tjenar altfå

for Mefenterium och. Omentum tillika.

Krofan ( Pancreas) år aflång , platt ofvan och
tmder, til fkapnad likt et tjockt band. Defs långd

år 3 tvårfinger och bredden knapt et. Med ena
åndan börjar han nog långt uppe på matftrupen

och med andra åndan fåfter han fig på början af

Duodenum$ ligger altfå i bugten ofvan magen*
Han år omgifven med en nog faft hinna, och lik-

nar inuti en grynaktig materia, fom år tåmme-
lig lös och faftrull. Fårgen år blek.

Mjälten år platt ofvan och under, uthålkad i

ofre åndan, men fpitfig och hel i den nedra , få at

han aldeles har famma fkapnad fom et hjär-

ta , men högra fidan går i något ftörre bugt ån den
vånftra, jNwns lågt: år utom Tannkåx-fäcken, a

rg



a 3 tvårfinger itrån mägen. Han hånger vid Tarm-
käxets yttra fida, men far dock där iträn en hin-

na, med hvilken han omgifves. Fårgen *år morkV

rod, .. ...

Diaphragma år ftarkt och ftadigt,

Peritoneum hvitt, ftarkt.

Et Räm-husMg på hvardera ftdantjffReéhmi
och var nalft- annat qvarter Ungt.

Fdderbläfan It hvk, ftark och nåftan ovai, et

och et hälft qvarter lång, jfrin broft-til buk-fe^,
ligger på längden in till ryggbaftet, fom i väder-

biaian och Jefe inre fida gor eh ihålning,

I

Njuren^ nedre vid anus, gar up åt bagge fidoriw

fom en kktfve, fmalareåt andarna.

Denna Fifkcn år tagerr uti Sjon Båvert i Sö-
dermanland, och menes vara ibland de ftoriU forfi

dar fångas. Fifkcn år fånd til Hans Excellence
Riksrådet, Lunds Academie CanceHeren Ridda-
ren och Commcndcuren af Kongl. Maj;ts Orden,
Hogvålborne Herr Baron Pajlmstierna , af

Herr Capitainen och Riddaren Car t von Ew.äen-
clöw, ftal åfven finnas uti en tjo* fom fallas

: Hund, och ligger i Öftergötland,S£jåfveSpcken :

•åfven på et ftällei Calmar län, och i Skyinge SJq
iGyinge Hårad; få mycket fom hit in tills békarit

år.rlanfåges gå pä djupt vatten och år fåledes fäll-

fynt.

Fiften Sr åtclig och god til fmaken. Det
bcråttas, at det tjocka af iVamdelcn hafver fnvjfc

emellan Lake och Lax > den ofriga ! nialare dt-len^

fom år ganlka fet, här fmak emellan Lake och

B ' " -
-

• ' %tkt
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RÖN/
0/# en Koppo-jmitta r fom liknar ympning%
jåmte /kål til koppo-ympningens an-

tagande här i Riket.

af

PETER JONAS BERGIUS,
Med. Do&or-

Ibland de våfcndteliga formoner, fom denfena-
re tiden tiifkyndat ois framfor våra förfader*

kan man med nog {kål råkna den nyttiga kun-
fkap om koppors ympande, fom under nu varan-

de tide-hvarf uti Europa inkommit. En kunfkap,
hvilken lå mycket högre fortjenar at vårderas, fom
kan tjenar at mota en af månnilko-flågtets grym-
mafte fiender, och at mårkeligen håmma en land-

fordårfvelig folkbrift. Vi fe med forundran af

Herr De la Condamine och flera, med hvad
befynnerlig framgång koppo-ympningen i Tur-
kiet, Engeland och flerftådes' blifvit fortfatt, fa

at derigenom många tufende imånnitkor blifvit:

vid lit och utan lyte, då deremot på de andra Hål-

len halfva månnifko-hopen antingen blifvit forodd,

eller ock på något fått vanfkapad. Icke defs min-

dre har man i flera Riken aideles icke, och hår

uti Sverige lålitet befattat fig dermed, at man ån-

nu endaft fått ympa 4 Bara, och fåledes ej mera vet,

ån blott, at operationer med formon låter fig hår

ilandet gora. Okunnighet, obekymmerfamhet
€ch en fåfäng %håga har hår til varit Ikuldenj men

mm
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mm har anledning at förmoda ., det tidig upmun^
tran och eftertänkfamt folks exempel Ikal hädan-

efter kunna opna ögonen på den ofriga höpen, at

de fe hvad fom år dem nyttigt. Manbeholver ock

icke fa fårdeles mycken eftertänka, forat finna,"at

om ån en med någorlunda forfigtighet anftåldkop*

po-ympning icke gagnar, få kan den likväl aldeles

icke ikada. Man kan finna, at fjelfva den fmit-

ta, hvarigenom kopporna gemeniigen fortplan-

tas, i fig Ijelf intet annat år, ån en fiags ympning;
ty det går ju på et ut

,
antingen nian ådrager ög

denna fjukdom , fom merendels för alla år bund-
vikelig, igenom laliven ned i magen

?
och fa vida-

re ned i kroppen, eller igenom en lindrig och lått

infkårning uti ena armen, med dårtii hörande an-

ftalter, h vilket man kallar ympning. I bagge
tallen blir man fmittad^ och i bagge fallen kan der

fågas Ike en ympning: men fkilnaden år dock den,

at i förra fallet får inan fmittan helt och hållet obe-
redd^ och kanfke ofta då kroppen år -iminfta ftånd

at uthärda^ men; i det fenare, då kroppen förut

på vederbörligt fått blifvit tilredd , och altfå in-

•;gcn tirig år at fruktä. I förra fallet åfventyras lif

och lemmar * men i det fenare blifva bägge delar

utan fara, och mari foga :kInner til nå^oh fjukdom,
Jag fade, at i bagge tallen kan der fågas feeen ymp-
ning, eller at de koppor^ fom igenom .ynapnings-

operationen tiHk.yndas, icke utaf annan anledning,

eller efter andra lagar fortplantas , ån dem fjelrva

naturen ofta följer. En fats, lom. jag tormödar
ftola vinna tåmmeligt ljus utaf et märkeligt ron,

fom jag. nyligen blitvit varfe , och fom jagliårfår
den åran,, at for KangL Academien upgifva.
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Ibland de åtfkilliga fattiga, fom i fyrmcrfret

under den nu hår i Stockholm grasferande koppe-

farfoten kommit och anlitat mig om hjelp, var ock
i (iftledne Januarii månaden fattig geilJis huftru ,

boende på Södermalm, fom, af fruktan tår det

forgeliga ode, hon fett ofvergå et fit fplda barn

om 24 veckors ålder ,. for hvilkets fjukucm hon

ingen riktig bot hade f6kt,(kyndade (ig at i tid fe

lig bättre fore fjelf, fedan hon ock med fjukdom

fant fig vara bekajad. Barnet hade haft koppor-

na, af det flag, fom denna tiden varit gångfe, och

fom i almånhet varit utafmycket elak art. DefTe

hade, efter modrens beråttelfe, flagit ganfia lång-

Sedan hade delsa koppor blifvit fammanlopande

(confluentes) , varit fmå och til utfeendet tåm-

meligen klara. De hade icke ftort hunnit at til-

våxa, forån de åter fallit ned och blifvit midt på

teknade med en fvart flack. I ladan beskaffenhet

hade man, fom fagt år, forfummat at foka någ*>n

riktig bot, eller bruka tienlig flcotfel , hvarafah>

få händt, at detta arma barn på elfte dygnet måft

tilfåtta iifvet. Nu började da modren at kårt der

på kånna fig ondt, och få ryfningar ,med påföljan-

de håftig Feber. Hon holl icke rådeligt, at låta

ankomma på tideli, utan lagade, ftraxt på andra

<lygnet, at hon til mig fick hafva bud , at genart:

förnimma, hvad hon lkulle bruka. Jag forefkref

då i halt några kylande pulfver, och^radde tillika

at hon på ena armen lkulle låta opna ådren. Sedan

hörde jag ingen ting utaf, förr ån hon på fte dyg-

net hade et nytt bud til mig, fom vifste berätta,

at febern nu redan vore förbi, men at et utöag

kommit i fUUet, fom »tan tviiVcl måtte Yara kop-

i paftått uti många dygn»

por.
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for. Jag blef dl angelägen , at fa undcrfoka det-

ta något vidare, och fann med nog forundran , hu-

ru enhälligt kopporna fockat fig tilhopa på vän-

irra broftet, der de i fynnerhet nedre omkring

vårtan uti ymnighet klafat fig tilfammans, och at

blott några fä hade fatt fig i anfigtct, men icke

ofver en eller annan uppå hela den öfriga kroppen,

Uppå mintilfrågan, om hon denna fjukdom någon-

fin rorr haft, fvarades, at hon derom vore ovifs.

imediertid var dels tilftånd ej fjukligare, ån at

hon riktigt och utan åfventyr kunnat gå uppe i

men af forfigtighet och fruktan tor någon elak på-

folgd, ville hon dock hälft något litet hälla fig

vid fången. Hår behofdes nu ej några vidlyftiga

Likemedel brukas, ty defla koppor voro af gantka

god art. Snart nog fåg man dem aldeles hårdna,

cch omfider hela och hållna afFalla: en egenfkap,

fom endaft tilkommerde. koppor, fom åro af al-

drabåfta (laget. Innan iode dygnet kom, var

alt 6fverftåndet , och månnilkan aldeles. frilk,

undantagandes någon fvulnad och vårk, fom ännu.

hängde quar uti ofvan berörde broft, hvilken for-

modeligen härrört af den mjölk, fom fig deruti

laier ftäckat.

Når man nu jåmforer den ena omftåndigheten

med den andra uti denna fjukdomen, få finner

man låtteligen nog , at defTa omrörde utflag ej an-

hat kunnat vara, än verkeliga koppor. Jag ne-

kar väl icke , at det ju undertiden händer , at den

fom mycket omgås med dem, fom ligga fjuka af

koppor, och fom dock Ijelf haft denna fjukdom

förut , kan på de ftållen af kroppen, dermed han

råkat rora vid den fjukas koppor, få något utflag,

D $ fom
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fom år koppor aldcles likt 9 och likväl icke undeif

femma namn bor begripas v men jag vet ock tilli-

ka , at defla utflag då altid åro utan ringalle fe-

ber och Ijukllghec.

Åt modren fatt denna koppo-fmittan af Ht
barn

5 lärer ingen draga uti tvifvclsmål. At ock
denna fmitta kan komma under namn af et flags

yrapning, lårerfå mycket fnarare få medgifvasy
fom de fläfte brufto ut på vånftra broftet , hvilket

barnet endaft diddéj likaföm vid all vanlig ymp^
ning de flåfta, koppor komma fram kring den öp-
ning

5 hvari fmittan blifvi t lagd , eller pa den arm,
hvareft ympningen har gått for fig. Sjelfva for-

loppet föreftållcr jag mig faekmt: at då barnet alt-

jämt fugit modrens vånftra brölt, har det låtteli-

gen fmittat hennes mjölk, fom ock all flags fmitta

gemenligen Iker per contaftum humidum, hvarpå
fmittan icdermera blifvit q var,* der hon forft fått

mrymrne, och der gjort fin fornåmfta verkan.

Och fom barnets fugande ej kunnat fke utan ert

iländig irritation eller retande, hvarigenom våt-

fkorna vant lig den vågen åt broftet, lå har ockfå,

det dertii bidragit , at rnåfta fmittan fig på nåmde
ftålle vifatj åfven fom det dageligen fker, når man
brukar Spanfka flugor, fenaps-degav och andra re*'

tände (åker, for at bringa kopporna til at i fynner-

het bryta ut pä något enda ftålle. Når kopporna
ympas, lårer ej flå felt, at ju detta famma fker,

pch är troligt nog, at detta ftåndiga retande dä
at fjelfvaympe-fåret åftadkommes. Och fom der-

äf händer, at de mafta kopporna blifva dragne ut

at armen eller dit fom ympningen anftålles, och
de altfå hindras, at få lätt komma up åt hufvud



t75& Jän - Sfc Märt. 43I

och anfigte , eller de nårmaft til hjärnan belägne

delar, fä kan det fvårligen fkc, at de gora någon

elak verkan. Man tror i allmänhet, at den for-

iigtighet , man brukar medelft kroppens behöriga

tifredande innan ympningen toretages, år hufvud-

orfaken, hvarfore kopporna dä altid blifva lindri-

ga. Jag vil ej iåga häremot j men tror dock der-

jämte, at fjelfva ympningen gor anfenligen til la-

ken, faftån kroppen ej förut {kulle vara tilredd.

Jag fer at ofvannämde huftrus exempel, huru hon,

utan at någon fynnerlig tUredning gått förut, kun-

de fä de aldrabäfta koppor, ånfkpnt hon blifvit

fmittad af de aldravårfta. Jag finner tillika, at

vilda Barbarer uti America blifvit i de grufve-

ligafte koppo-farfoter blott genom ympandet man-

grant bibehållne vid lif, oaktadt ingen forftådt, at

underrätta dem om den behöriga kroppfens tilred-

ning. Jag kan deraf fluta, hvad for obelkrifyelig

framgång kopp-ympningen Ikulle fä häri Riket,

hvareft tilfålle merendels ofver alt kan vara, at fä

den vederbörliga fkotfeln och kroppens tilrcdning,

om allenaft tolket ville följa förnuft och Ikål, och

ej längre upfkjuta med deis antagande i få myc-

ket mcr,fom {jelfva vårtClimat (kal vara tjenligare

dertil, än många andra orters, der denna opera-

tion likväl gått för Gg med forunderlig båtnad.

Jag anfer detta mål for åfven la nödvändigt, fom at

genom förnuftigt anftaltande och tidigt motvärn

förekomma antingen en landforodande Peft, eller

en fiende, fom med grymhet årnar härja.

Upf. d. z i Febr.

D 4 Nägra
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Magra nya Ron, avgående Alcalifka fälten,
och en derhos Jig be/tickande jord i

Ingifne af

G. BRAN DT.

,
i.

m get år bekant, åt la vål flyktigt, Yorn eld-

Il
Jp

falla Alcalilka faiter finnas, och at de for-

m^M ra i fynnerhet uti djur-riket fas, men ock-
lä uti regno vegetabili hos en del orter, nämli-
gen de (karpa la kallade Antifcorbut^käj jåmvål
ock uti fkårftens-fot.

2. Af de antifcorbutifka : fenapsfro i fkjerft

vel lagdt och med derpä fatt tåckfkjerttVei i pro~
ber-u^n glåggadt, fattar efter upeldningen en
itark laga, fom länge varar jåmtc fprakandet, ock
varder efter fetmans atbrånning til en ljusgrå afka,

hvilken icke gifver nägot alcali fixum*. Då den-
na afka forfokes med fkedvatten, märkes ingen
brufning, mrn lofes likväl dcraf up, och varder
famma aflka for (ig allena fnararc til glas fmålt, åt*

utlutad vedafka.

5. Skar(tens-fot,pa famma fått bråndt,gifvef
ånnu flackare och långvarigare låga, och kan a*
fkan icke bringas til en ljusgrå fårg, fkont ån het-
tan tvånne timar continueras fedah lagan år förbi,

och det fammanbrånda fotet då blitvit fint pulve-
rifcradc, famt under gloggningén flitigdt omrordt.
^i- * T Den
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f)cn mörkgrå- aflcan med vatten utlutad och frrni-

filad, innehade något litet alcali fixum, och den
ötvcrblefnc jorden efifervefceradc med fyror, näm-
ligen de lbrkarc eller minerahike, och med
edvatten: lamt lät fig åfven fnarare til rent glas

tor lig allena nedfmålta, ån utlutad vedafka.

4. Uti Mineral-riket kunde fagas^at flyktigt

Alcalifke falter, åfven fom uti de andra tvånnc fin-

nas, emedan leror fadant gifva; dock lemnas der

hån , om det ditkommit af de andra tvänne natur-

fens riken eller c] * men i fynnerhet fyncs det be*

ftyrkas af den Salmiakcn, lbm fig anfätter vid

ftenar eller annat , fom lågges ofver vifia hal i

jorden, genom hvilka en ganfka het dunft och
rok af et underjordifkt brufande vatten upiliger,

uti dalen Solfatara vid Puzola^ 7 Italicnfka mil i-

från Neapel.

f . De fixa eller eldfafta Alcalifka fälten fin *

nas uti alla 3 Naturens riken , och åftadkommas
de vegetabilifte, lå val fom de animaltfke lut-fal-

ter icke utan bränning genom eld ; ehuru fomli-

#c palla-, at ej något alcali fixum i djur- riket

"finnes, fom dock år utan grund. Det tredje eller

Inineralifka lutfaltct tages ur jorden, fåfom i Peti
lien det mineralifke lut-faltet, och i China eller

OlUndien den rå boraxen, eller få kallade Tin~
kålen.

6. Äfven år hos koks -falt et alcali fixum,
Hkt det minetalifka, och dcrmed i egenfkaperna
ofveremftåmmande; men hos falpeter, et vegeta-
bil-lutfak> Det förra bevifes ibland annat dera£,

D f at



4* 275& Jan. Fcb. Mart.

at af vitriol-fyra och det alcali blifver ct fal mir#l
bile, famt af falpetcrfyra dermcd, et nitrum cubi-
cum och af vegetabil-fyfa dcrmed et fal feignet*

jämväl ock, at det famma alcalifka faltet fås i

cryftallifk Ikapnad , fom intet fmålter i fuktig
luft ^ til exempel cryftalliferadt Sod-falt, med
fierej och det fenare, at fedan falpeter-fyran, blif-

vit med phlogiiton utdrifven, defs alcalHka falt,

eller få kalladt nitrum fixum , fmalter af luftens

fuktighet , fom potafka j och at det med vitriol-

elier fvaivel-fyra tiliatnmans varder en tartarus vi-

triolatus, et falt, fom, förutan til de£s figur

och andra egenlkaper kånbart ifrän ct Sal mirabir

le, åfven i fynnerhct i anfeende til defs ftrångflus-

iighet i elden, mycket ifrån detta låttfmålta faltet

fktljess buntat med fpiritus nitri,och et vegetabil-

lutfiilt et ordinairuiitrum eller prismaticum varder.

7. Hos potafka plågar finnas någon liten del

af medel-falt.,- lkont ån ijelfva afkan icke tagit

någon fyra af luften til fig, tvårt emot deras fore-

gifne, men ånnu ej bevifte fats, fom påftå, at

det medelfalt en potafka innehafver, åftadkommes
altid af luftens vitriol-fyra, blandad med pot-

alkan,och{kaltilfammans utgöra en tartarus vitrio-

latus. Detta bevifcs af följande ron: jag tog
afkan efter kol utur en ugn, fom i flera veckor
varit natt och dag Händigt eldad, utan eldens flack-

ning, och lade den ftraxt få het den var uti vat-

ten, at utlutas medelft kokning. Efter lutens

rena genomfilning ifrån en myckenhet eftcrlem*

nad utlutad afka, fotn brufade med fkcdvatten,

få våt utan at hafva blifvit glödgad, fom etter des

gioggning , fedan den var aftvättad j afroktcs vat-

net
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net ifrån luten til ftorre delen, och til defs en

faithinna började fynas, och ftåldes kårilct i köl-

den, at ofver natten fatta et cryfiallilkt falt.

Sedan afgots den ofvanpå liggande luten, och af-

fkolgdes fom haftigaft med kalt vatten, flera gan-

gor påflagit, all vid det Cryftallifta feltet lådande

lut. Det cryftalifka faltet torkades, och tyktes

iå til fmakcn,fom defs (irånga flytande i elden, va-

ra en tartarus vitriolatus, fornt med litet kolftyb-

be och Sal tartari, fritt frän all vitriol-fyra, fam-
manfmålt , liknade hepar fulphuris, hålltaf pågu-
tcndiftillerad ättika en hepatilk lukt kändes , famt

en grumling och någon fällning (tedde > jåmvål
ock det fåldc, ehuru litet det var at det efter des

tvättning icke ifrån fil-papperet Ikiljas kunde, utan
tillika dervned upbrånnas måfte, at roja någon fvaf-

vellukt, likväl en fådanluktdåkånbart frän figgaf.

Til yttermera viflb forfoktes något at fammaflags
Sal tartari, om det med kolftybbe fammanfmåldt,
blefre något hepatiftt , men då fans ingen liknel-

fe dertil. Som jag icke kunde forftå, hvarifråii

vitriöl - fyran kommit uti altan , aldenftund

luften omågeligen dertil kunnat bidraga, då alkan

icke fått biifva fvai ; lå var ej annat flut åtgö-
ra, ån at antingen afkan den innehållit, eller aÉ

luten vitriolcfcerat litet af jårn- kårilen hvaruti

kokningen och afrokningen fkedts eller ock, al

något koks-falt varit hos veden, på håndelfe, at

ock faltfyra med et inflammabili och alcali tilfam-

mans fmålt,{kulle hepaticera,efter fomligas mening.
I den fenare affigten forfoktes, at fammanfmålta få

val fal Ammoniacum fixum eller af kalk figerad

faltfyra med kolftybbe och fal tartari, fom de-
crepiterat koks-falt med famma flags phlogifton

och
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och fal tartari , jåmvål ock forföktes Sod-falt p#
famma fått;, men ingen hepar vardt fynlig ; hvadaty

akfä deras päflående forfaller, fom foregifva, at

£altfynm med et inffammabili {kal hepaticcra: och
fårer kunna tiMknfvas jära-kårilen, at lutcn deraf

fatt någon liten del afvkriol, eller ock, at kol*

aikan något lådant innehållit. Imedlertid har jag

dcrpå fakra ron, at et cryftalliferat Sod~falt,

fom ofver et och inemot tu år ltådt i fria luften

i fonrtretaf et rum^ fom icke eldades, icke def
ringafte af vitriol-fyra på den tiden til lig tagit,

emedan defs fmaltning med kolftybbe ingen lik*

nclfc til hepar vifat, Ikönt ån ficrc itererade for-

fök dera gjordes.

8. Lutcn af den gra potafkart (7) vardt, ge*

nom vatncts afrokning ofver eld och flitig rcuv

ning pä flutet, til et grått falt eller gra potafka*

hvilken var cauitic och tillika mycket mera lätt*

fmålt i elden, ån en hvit potalka. Denna brånnan*

de fkarphet och låtta fmaltning tillika , kommer
ej af någon derhos varande fkarp kalk, ladan fom
den ofläkta kalken år, utan af en fetma ägande

jord, hvilken efter fetmans afbränning, tvåt-

ning med vatten, torkning och gloggning, icke

brafar ,med fkedvatten, utan fmålter lått til glas.

Sådant bevifes med följande ron. Den grå pot-

afkan uploftes i vatten , och färgade vatnet med
en rödbrun eller nårmaft rod färg, och var famm*
lut få cauftic, at då jag med en penna omrörde
potaikan i vatnet, at lå mycket bättre uplpfas*

och lemnade den deruti ofver en natt , blef hon
derafiålkor och fvartaktig, likafom hon hade varit

bxlnd. Då något af famma flags potatka lades i
A

fkirf-
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började den fmäka, innan den hunnit gloggas: der**

emot hvit potafka låter glogga fig, utan at fmåltä.

Jag forfokte vidare at calcinera något af den gr*

potafkan > med få liten hetta och ftåndigt våran*

de, at den ej fick något fmålta eller löpa til*

fammanj och fanc at den alt efter fom den hvit-

nade, tålte mer hetta,, utan at 1maka, til defs

den blef hvit, och gioggades utan fhiäkning el*

ler ringafte fammanlopning. Derefter uploftes

denna calcinerte potafkan, filades ifrån dels jord*

och var luten då klar fom vatten utmvcMifticitet,

ibm vidare genom vatnets afrokning braktes til

•et hvitt lutfak. Och på fådant fått borde all gra

-potafka. rafin$ras«j til at få defs råtta hvita färg, då
den låfom ren och bchSrigen luttrad , tjenlig^å

vore at brukas til hvarjehanda Manufaéhiriers för-

nödenhet- Den utlutade jorden törkadesf tid li*

-ten varma, och fans då brufa med fkédvatten,

tnen icke ledan den blifvit glöggad^ ehuru ge*
Siom glSggningen icke den ringafte fokjah til »i>
'giasning genom microfcope fkonjas kunde vara
'(kedd* Med | timas hetta for blåsbålg i prober*
'kammaren begynte den löpa tilfamnians at fmalta^
foch med £ timas blå ii fkedde en veti glasvfntalt-

fiWftgi hvarafaltfå klarligen fyntes , at denna jord
icke var någon kalk.

S>. Den grå potafkan, i digel for fig allén*

-fmålt , blef grin eller blågroo , men den hvira

potafkan beholt defs hvita farg efter fmåitningem
Beträffande grå potafkans caufticitet, lå emedan
-af foregående Rön år beVift , at 3cÄ af eii flerhos

fig beftickande kalk ej hårrorer, utan af den jor-

dens fetma* fevaraf fa ril vapnet uti iJ^losniiigéÄ

med*
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med en rödbrun * fom lutfaltet ined bla-gron farg

genom fmåltning dermcd fårgas y fa beftyrkes m*
ven fådant med hepar fulphuris, "hvilken blifver

cauftic, lkont ån et ino-hvitt vegetabil - iutfalt
,

-eller et cryftallifkt Sod-falt, gjort af en Vatten-
klar Sod-lut, dertil tages, hvilka falter flik Ikarp-

het likväl for (ig allena icke aga : ja om ån borax
brukades i Hållet for annat alcali til beredningen
af en hepar fulphuris , fas likväl et cauftikt, he-
patifkt och lefverbrunt glas, hvilket .dock i vatten

uplofas kan, åfven fom borax-glas. Den fom
tviflar om caufticiteten hos etjådant hepatifkt

flas, af den grund, atderhos ingen kalk finnes, be-

agade fmaka derpå, då han {kal finna, at epi-

dermis eller den yttra tunna huden på tungan och
låpparne deraf fnart angripas.

10. Sållan fås någon raffinerad potafka, eller

Jor hvit utgifven, til kops, hvar hos inga blå fläc-

kar åro,« mer eller minderj och då fådan -potafka

-for fig allena fmåltes, blir den gron eller biå-gron,

Jhvilket deraf kommer, at grå potalkan icke fom
fig bordt , blifvit caicinerad och hvit gjord, men
under varande eldning fammanluppit. Ty den
•feta färgande jorden förenar fig med lutfaltet och
deraf uplofes under defs fmåltning, få at denna

jord fedan med moda genom faltets uplosning i

vatten derifrån fkiljés, utan at tillika til någon
del åtminftone göra följe med, och fårga vat-

,net.

11. Det foregifves val, fäfom- allmänt cr-

Jtåndt, atde alcalilka fälten genom mer eller min-

4ci* ftark och låogvarig framtonings hetta fkoia

Mif-
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blifva mer eller mindre {karpa* men fom jag fun-

nit fådan Ikarphet af forenåmde färgande jord e-

genteligen härflyta, alt efter fom den i ftorrc

eller mindre myckenhet cjvarlemnas famt pad-
das Joch fammanfmåltes* fa kan jag få mycket
mindre tillkrifva de rena derifrån (kilde lutfal-

ten denna ändring i fkarpheten, fom jag mårkt,

at få val fådana vegetabil-, fom mineral - falter

foga eller ingen tilvåxt i fkarpheten genom fm^lt-

ningar i elden bekomma.

iz. Af foregående (g, 9, 10, 11) kan inta*

gas 5 at oflåkt kalk, eller defs luts caufticitet ic-

ke nödvändigt fordras til oljors och fetmors före-

ning med alcaliflra falter, emedan feta materier

utan kalk uplofas , fom åfven af följande ron be*
ityrkes: tag rent cryftallicerat Sod-falt, tiiverkat

af en vatten-klar lut, fom ingen caufticitet hafver,

och calcineradet famma,få at defs vatten afroker,

och fältet til et pulver varder, blanda fedan der-

til olja eller fetma, at ofver elden genom rorning

val f6renas med faltet. Då fådan blanning fkedt,

flås dertii vatten , at dermed koka och fa en con-
iiftance i kölden af tvål eller fåpa. Tages fno*

hvit potafka i ftållet for Sod-falt, blifver åfveit

på famma fått tvål eller fåpa
,
undantagandes , at

då ingen calcinatioii nödig år. Ja, om än Borax I

ftållet for Sod-falt brukas, och på lika fatt der-

med forfares , blifver deraf åfven en tvål eller

lapa, alt efter fom confiftancen goresj dock der-
forc icke fagt, at det vore profitabelt, då fåpor
och tvål med långt mindre koftnad af andra lut-

falters blaaning tilverkasj utan at allenaft vi*

lamojelighcten*

13- SI
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13. Sa mycket mindre ma låg<ts
5 at oljor och

fctmor icke kunna uplofas uran kalk, fom (Jens
bianning med flyktigt alcali aldramåft hindras af
otlåkt kalk* Men at åfvcn. oljor och fetmor up?
iofas af rena ludalter, fom "blifvit fkilde ifråtx

den färgande jorden., fynes af näft föregående

(12.) hvareft fammanblanningcn bcvifes ockfå lät*

fig göra med fno-hvit potalka til tvåls och få-

pors århållande,

14. Da vm-ftcn bråmics,utlutas med Vatten,

filtreras, och luten inkokas, fas et grått Sal tar*

*tari. Den utlutade afkan, fom i myckenhet of*

*verblifver, effervefcerar med (kedvatten, (a val

titanat hafva efter utiakningen blifvit gloggad*
-fom efter defs gloggning. Men desutonr^ år annu
cn annan jord af mindre myckenhet hos det grå
vinftens fältet, åfven iom hos den gra potaikan^

och af lika beikaffenhet med den famma. Enar
-detta fal tartari calcineras på famma fått,och med
lika aktfamhet, fom en grå potafka* fkiljes dep
jorden ifrån lutfaltét genom bandets,nåmUgen fet^

mans varfamma afbrånmng, fom bundit faltet med
jorden tilfammatu hvilket falt, då det under cal-

cinationen aktas for fmåltning, åfvcn tillika hin-

dras , at uplofa och ho$ fig behålla fetman , och
dcrmed förena jorden. Den (åledes losbråudp

•jorden, fliljes fédan derifrån utan möda genom
•fältets uplosning i vatten, frånfilnyig och inkok-

-ning til et hvitt fal tartarr. Vid et grått vinften?

fitlts calcination, plågar fig ock tildraga, at det

-blifvcr blått, i lynnerhet nar man på flutet Iemr
•étr det i hettan cn tiqa orordt ftåendc, hvaraf de>t

da våi icke uti cn medelmåttig, gioggmng farn-

jaun-
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inanfmSlter, men fåtter % likväl loft tiifamman,

järnte någon liten lådniug vid fkerfvelen har och

der, fom dock latteligcn efter intagningen , kan
fonderdelas, ifrånfkafvas och pulveriferas.' Enar

på detta genom calcinationen blott blefne Sal tar-

tari flås kalt vatten uti en glas-kolf, och omfqval-

pas, blifvervål vatnet i forftone och ftraxt der-

af grönt 5 men da glafet ofver eld Hålles, at få

någon värma, och åter omfqvalpas, faller efter

hand, innan koknings* hettan börjar, en mycket fin

och lucker jord flocktals ned uppå et forr ouploft

lemnat folidare pulver, ochlå^gcrfig derfofvän*

på, fom en lervälling. Genom denna fällning

blifver Solutionen klar fom vatten, och det ned-

fallneår litet gult til fårgen, åfven efter utlutnin-

gen, medan det ännu år vått 3 men blifver, fedan

det torkat, något ljufare eller ljus-grått. Det hvi-

ta Sal tartari for Cig allena i digel fmålt, behåller

defs hvithet, deremot et prått vinftens-falt var-

der grönt eller blå-grönt, äfven fom en grå pot*

a(ka, då den fmåites.

i Men hvarken af grått Sal tartari eller gra
potafka blifver med vitriol-fyra, någon hepar ful*

phuris : val iorftåendes , utan tillåggning af kol*

ilybbe eller annat phlogiftori, ehuru phlogifton

hos fvafvel utgår långt mindre del* emot fvaflets

myckna fyra til räknande, ån phlogifton hos lå-

dan jord, i proportion af den jordens Sfriga deL
Ty 3f7as grått Sal tartari vog efter defs calci-

nation j 4 8 as, och fedan faltet med vatten blif*

vituploft, luten filtrerad, och ikild ifrån jorden^
famt til fullo utlakad och torkad ,

vog bemålte
jord u as, hvilken for fig allena lått önåltes til

.
E et
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ct rent brunt glas. Hvar af fynes at phlogifton,
fomblifvit afbråndt, gyordc 9 as, af hela den fär-

gande jordens z\ as , fom voro altlå T
*

T del af det
invågda grå Sal tartari, nämligen de 357 as.

16. Til jåmforning häremot, af et fvafvels

phlogifton emot defs fyra, gjordes en hepar ful-

})huris af en del fvafvel-blomma med z delar hvitt

utfalt fammanfmålt, fom efter utgjutningen pul-
veriferades, och vog 946 as. Denne hepar del-

tes i tvånne lika delar genom vågning
, uploftes

til hälften eller 473 as i vatten , och filtrerades

famt aftvåttades qvarlefvorne i fil-papperet, och
fåites fvafletur folutionen med diftillerad klar vin-

ättika. Ifrån det nedfåldte fvaflet filades den of-

riga våtfkan, och affkoldes ifrån famma fvafvel all

fålta genom fil-papperet, hvarefter det torkades,

och blandades med qvarlefvorne etter folutionen,

och afdeftillerades medelft glas-retort det rena

fvaflet derifrån, fom fants våga fs as. Genom
den andra hälftens roftning på uccrtvel i prober-

ugnen, med iå liten hetta, fom mojelig var, jåm-
te flitig rorning, utan at få fmålta, afgingo alle-»

naft i vigten 3 as , och var dock faltet hvitt , tål*

te då gloggas utan foiåltning, och utan at lukta

af fvafvel. Men vid lådan roftning var den fvä-

righet, at då någon låga fyntes, fmåltningen med
moda hindrades, och då hettan gjordes iå liten,

at ingen låga fyntes , (kedde ingen riktig utdrif*

ning af phlogifton, faftån åfven dä någon fvaf-

vel-fyra af lukten kändes afgåj få at omojeligit

år, at kunna frånfkilja fvaflets phlogifton, utan

at tillika någon defs lyra (kal gora följe med, hålft

ock profvet af defs fullkomliga afgång under
bran-
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bränningen, icke allenaft plågar fattas i fältets

hv ithet , utan ock , at ingen lukt af fvafvel-fyrsi

mer kännas bor. Icke deftomindre gåres foljan*

de calculation derofver

:

Svaflets phlogifton med defs fyra, och
lutfaltet tilhopa vogo - * 473 at

Genom uplofningen, fällningen, af*

fkolgningen och deftillationen igenficks af

den ena hälften et rent fvafvel
, vågande f$ as

Aitlå måfte lutfaltet allena vågit 42.0 as

Genom den andra hälftens calcination,äfgiek
i vigten 3 as, Tom for fvaflets phlogifton anfes,
och foljakteligen mäfte 475 utom 5 , fom blifver

370 as, vara et fal polychreft eller tartarus vitri*
olatus, nämligen fvafvel*fyran med lutfaltet til-

fammans} hvarifrån, då lutfaltet 42.0 dragés, 50
as öfverblifva for fvaflets fyra ; hvadan angif-
ningen blifver, nämligen for fvaflets phlogi-
fton - - - a

^ as
och for defs fyra * - •

fo
hvilka tiifammans med lutfaltet - 410

gora fumman 471 u
Och at altlå vigten af fvaflets fyra% harVer

til defs phlogiftonj fom fo til 55 få at fyran blif-
ver \6\ gångor ftorrc ån phlogifton.

Genom itererade forfok hårutinnan, dljag
hvarje gång dertil invog lika mycket eller $»46 a*
hepar (ulphuris, fom fedan deltes i tvånne lik*
delar* har jag funnit, då fmåltnijigen ellerfammaa-
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löpningen under J>åftående calcination af den ena
hälften hindrades, atafgången hogft kunnat blifva

ifrån 3 til fas; men långt derofver, då calcinations

hettan ej med lä längfamt talamod Ikottes, i det i

förftone hettan långt under gloggning vara bor
,

och dock fom knappaft kan aktas for at fatta lå-

ga, famt tillika fammanlopa.

17. At hos fot, jåmvål ock i djur-riket, en
jord finnes, fom liknar grå potafkas och det
grå vinftens-faltets jord, (8,9, 10, 14) kunna Er-
linger och Berliner-blå målare fårgorne intyga.

De allmänt bekante beflcrifningar om Berliner

blått, innehålla väl, at färgen beredes , forft ge-
nom torra blodets calcination med lutfalt, låfom
Sal tartari eller den hvita proberare-fluflen, fe-

dan genom uplosning, och omfider genom prx-
cipitation med folverad Alun och vitriol, i den
proportion, fom bekant år, fammanblandade >

men då blodet med lutfaltet allenaft calcineras

,

och fedan uplofes , fkal man ej finna vattnet der-

af hafva fått någon annan fårg, ånjfamma lutfalt,

i vatten for fig allena uploft, hafver -> det år til

fågandes, ingen, om hvitt Alcaliflct falt dertil ta-

ges : och kan då iå mycket mindre någon målare-

färg derafvarda, fom det Alcalifka faltet icke

uploft något fom kan derutur fållas. Fordenfkul

måfte blodet med lutfaltet, efter deras famman-
blanning, inläggning i digel och defs behöriga

upeldning , fammanfmåitas i vind-ugn eller for

blås-bålg med tilråckelig hetta, at flyta fom vat-

ten, och ftraxt derpå utgjutas, famt efter defs

pulverifering uplofas i vatten, och genomfilas >

då man Ikal finna luten hafva en brun eller rod-

brur
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brunfårgafden uplofta fetajorden$och icke fläfelt,

at genom tilgutning af den fammanblandade Alun-

och vitriol-lolutionen erhålla en blå fällning, och
omlider efter (kedd utlakning, en vacker mörk-
blå mälare-fårg. Tages i ftållet for det torra bio-

det, flcårftens-fot, och på lika fått dermed for-

fares, fås åfven en dylik blå målare~fårg, fom kal-

las Erlinger- blått. Härvid år dock at mårka,
at mindre tagas bor af fotet ån blodet, i anfeen-

de til det förras mindre gråvitas fpecifica, eme-
dan eljeft quantum deraf til rymden blefve for

ftort, at kunna bringas tillika med lutfaket i

ren flufs: varandes for ofrigt den proportion, lå

ai det ena fom det andra emot lutfaket, den båfta,

nämligen at hvardera må med fullkomlig, dock
icke alt for långvarig fmålt-hetta, komma med
famrtia falt i ren flytning : då alla andra påminnel-
fer vid de utgifne befkrifningar angående den
granlaga calcinationen och defs lått, om det (kal

lyckas, blifva ofverflodige, emedan ingen calci-

nation hår finner rum, til den feta jordens rikti-

ga uplosning, åfven fom ock tvärtom ingen fmålt-

ning behofs, då man vil fkilja lådan jord ifrån

defs menftruo,lutfaltet, utan allenait en calcination.

Til at fe, huru iådana målare-fårgor fig i el-

den månde förhålla, invogjag i6as af hvardera

,

och lade i fkerflar for fig iårflnlt , at i en upeldad
prober-ugn gloggas, då de ftraxt fattade eld, li-

kafom kolftybbe , och vordo derefter til et röd-

brunt pulver, likt tegel-mjöl, med 6 as afgång
i vigten hvardera, fom gor 37^ for 100, och voro
famma lemningar, til ftorre delen, alun-jord, blan-

dad med litet crocus Martis.

Continuationhåraf uti nåftaquartal.

E 5 FÖR-
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FÖRSÖK,
At deierminera Solens Parallaxis, ge-
nom Correfpondmta ohfervationer på Pla-

neten Mars, hållne , dr 175 1, vid

Caput Bon<e Spei^

Af

Herr PE LA CAILLE

Och i Stockholm,

af

PEHR WARGENT1N,

Det har mycken fvårighet* at utforffca So
lens parallaxis, genom ohfervationer o*

medelbariigeh på Solen fjelf; ty for des

Jtora Hflågfenhet, är parallax-vinkelen, låfom uti

inledningen
?

pag, jo, berättades 5 ganika liten.

Solens ftarka ften gor ock , at man ej kan ftålla

ct har i Micrometern på defs brådda med den vifs*

het och noghet, fom hårtil fordras. Icke eller

fynes någon ftjerna, med hvilken Solens Decli-

nation kunde jämföras, närmare ån några timar

forr eller efter Solens gång genom Meridianen,

under hvilken tid man år oläker, om icke Re-
fraftionerna något inträt ftg, eller Inftrumentet

$n håns-mon blifvit rubbadt, Aitronomerne haf*

va derföre hållit for fåkrare, at foka Solens Paral-

laxis medelbarligen 5 genom obfervationer på nå-

gon

1 . .

n
\
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1

gon afde Planeter, fom viffa tider åro Jorden når*

mare ån Solen 5 ty når en Planets Parallaxis år

funnen, uträknas de andras och fjelfva Solens låt-

teligen, i anledning af deras förut (fe pag. f,)
bekanta proportioner.

Ingen Planet går Jorden någonfin närmare,
ån Venus , då hon år uti defs nedra Conjunétion

sned Solen. Om Vev^ Tab. I, fig. I, år et ftyc-

ke af Hennes orbit?., och Jorden råkar vara uti

defs krets DEFG^ vid £, når Venus år vid lå

år hon vid pafs tre och en half gäng närmare Jor-
den, ån Solen. Sådan var defs belägenhet, i bör-

jan at November månad, år 17^1, då Herr De
la Caille villades vid Caput Bonas Spei. Han
gjorde ock då några obfervationer på Venus> men
det lyckades ej for mig , at hår få någon motfva-
rande. Herr Profcffor Gadolin var den ende
at ofs hår i Sverige, fom i det målet van fin 6n-

{kan.

Når Planeten Mars år uti Oppofition emot
Solen , det år, når Jorden uppehåller fig uti defs

lerets vid £, på famma tid, fom han år vid^j då
år han Jorden dubbelt närmare, ån Solen. In*
träffar clet tillika, at han då år uti Perihelium,
eller det nårmafte til Solen han kan komma j tå

år hans aflågfenhet ifrån Jorden ånnu mindre,
foljakteligen defs Parallaxis mårkeligarc. Detta
hånde i September månad famma år: derfore togs
tiitållet i akt. Martis Declinations fkilnad ifrån

viffa ftjernor, fom ej voro långt ifrån hans Paral-

lcl, obferverades några gångor vid Cap , medjen
Sextant af fex fots Radius. Jag gjorde det fam-

£ 4 ~ ma
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ma hår
5

efter ofverenskommelfe , lå ofta väder-
leken det tilftadde, med en Micronieter af bålla

flagét, lämpad til et Refra£tions Telefcop af 8f
fots Focal-långd. De Capifka Obfervationerne
voro alla tagne uti Meridianen, och kunde låledes

cj göras mer ån en hvar natt. Mitt Inftrument
tillåt mig 5

at oftare hvar natt, for florre vifshet

Ikul, tiprepa lam ma obfervationer , fom alla låt-

teligen kunna reduceras til Meridianen, och til

faiirmä tids moment, då De la Caille gjorde
lin obfervation. Til åhnu ftorre vifshets århallan-

de, famt at foroka obfervationernas antal, jäm-
förde jag åfvenMartisDeclination med flera ftjer-

nors, fom voro honom i forvåg, hvilket tillika

tjänte, at lika fom controlera och verificera ob-
servationen på den råtta ftjernan: ty emedan ftjer-

nornas Declinations ikilnader alla nätter borde
finnas de famma, flod af de vårkeligen fundna
fmå olikheterna at Huta, huru nåra obfervatio-

nerna inträffat, ochhvilka at dem borde anfes for

de båfta.

Af alla Obfervationer, fom å omfe fidor gjor-

des , råkade fex at vara Gorrefpondenta, eller pä
famma nätter, och med famma ftjernor tagne, bå-

de i Stockholm och i Caput Bon^ Spei. At und-

vika vidlyftighet, anföras hår af dem ej flera om-
fiåndigheter , ån til denna underfokning åro

nödige.

Den 31 Augufti om morgonen, obferverades

vid Cap, Martis Norra brådd

,

$ » 9 »f t/f

kl 18, Oifydligarean)fc33UtiK ji^ l8 5
24-

1 obf.
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Samma natt var famma brådd i Stockholm,
^ ' " r e r n t rt trr

1 pbf.kl. o, 29> 05 fydl. an f. ftjerna 10,47330.
2 - - kl. o, 40, 2c-> - - 10,47)30.

3 - - kl. 1, 9, 3<5> - - 10,5-2,32.

Denna natt var hår i Stockholm e j rått klart,

och obfervationcrna btefvo for den och andra or*

faker Ikul, ej fullkomligen påliteliga.

Den 2f September: Martis Norra brådd' var,

vid Caput Bona: Spei.

t 1

h
' " o it e 1

f n tft

kl.n. 17. 12, Sydl.anafcAs* - 3. 14. 36.

I Stockholm.
4obf.kl. 9.38,49, 'Sydl. ån A - - 3.46.42.

f - ~ 10. 32. 23, Sydl. ånf. ftjerna 3.^0. 9.
6 - •• 1 1

.
40. o, Sydl. än f. ftjerna 3 . y 3 . 3 j\

7 - kl. 9. 38.49, Nordl. ån 4*19.20.
8 - - 11.40. o, Nordl, ån, f. ftjerna 4. 13. 30,

9 - kl. 9. 38.49, Nordl. ån 7. 14, 11.

10 - -
: .

10. 32, 23, Nordl. ånf. itjerna 7.1028.
fl - - 11.40. o, Nordl. ånf. ftjerna 7. 8.42.

i JVIina obfervationer denna natten tycktes va-
ra rått goda.

Den 30 Sept. var Martis Norra brådd , i Ca-
put Bonse Spei.

kl. 10. 5-4. 5-4, Sydligare ånA$ä 6. 16.24.

I Stockolm,
.xzobf.kl. 9. 47. o, Sydligare ån A 6.4^.20.
13 - - - - - Nordl. ån^sÄ 1. 18.20.

14 - -
#

- - - Nordlands*: 4-i*. 6.

if - kl.10. 39. 10, fam. br.N.än%*£ 4- 9.4*.

E f Hår
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Hår blålte hårdt denna natten, hvaraf Tu-
ben med Micrometern fkakades, och obfervatio-
nerna blcfvo ofåk ra. I fynnerhet märkes, at ob-
fervationen med ^ derigenom lidit.

Den 3 O&ober, fick Herr De la Caille,
formodeligen for moln fkul ,

cj obfervera någon
ftjerna, utan allenaft Martis Norra brädds di-

ftance ifrån Zenit vid Cap, då Planeten gick ige»

nom Meridianen. Men emedan en ftjernas mid-
dags-hogd, på några dagar ej mårkeligen andras,

kan man af de foregående och följande dagars

obfervationerupfylla briften på denna dagen. An-
tages ftjernans A diftance ifrån Zenit, den 3
Oélober, lika fom den Obferverades nåfl förut,

den 30 September, få var Martis Narra brådd,
den 3 Oéfcober,

kl 10.42. 1, Sydligare anA ^.iz. 24.

I Stockholm obferverades famma brådd

läobf.kl» 9.27. o. Sydligare ån A f. 2.18.

17 Norell, ån 3. 8.42.

18 - - - - - Nordl. ån%s* 6. 4. 6.

ip - kl. 10. 26. o, Sydligare än A 4.5-8.^1.

20 - - - - - NordLån£*£ 3. 10. 18.

21 - - - - - Nordl. ån 35 6. 6.f2»

Mina obfervationer denna natten, fyntes

mig aldeles påliteliga.

Den f Oftober, obferverades Martis Norra
brädd , vid Cap

,

kLio, 33. 37, Sydl.ån As* 1.2?. 48,

I Stockholm, *

22 obf. kl. 10. 16. o, Sydl, ån C ftjerna z. 0.^4.
For
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For moln, kunde jag denna natten ej mer
obfervera.

Den 6 O&ober, obferverades vid Cap, Mar-
tis Norra brådd,

^ / // 9 fp 9!t

kl. io. zp. z8, Nordl. an As* c. 26. 41.

I Stockholm,

Zjobf.kl. 8. fi. o, Sydligare ån X o. iz. o.

Z4 • - - • * Nordligare ån h 7.)- 3. 40.

Zf - - - - - Nordligare ån % 10.47.30.
2(5 - kl. 9. 38. IV, Sydligare ån A o. 8-13.

2$ ~ kl. 10. Z7. Sydligare ån A o. 11. 6.

30 ~ - - - * Nordligare åné 7. $6. 4.6.

51 4 « /'..? Nordlands* 10.f5.i8.

Mina obfervationer denna natten tycktes va-

ra tåmmeligen fåkra.

Stjernan befans, igenom Medium af 13
determinationer, vara 8^,7 fec. Tydligare ån A.

På famma iått fans Declinations fkilnaden emellan

A och % vara 11 m. 2 fec. \6tert. Sällan gick
någon determination mer ån z eller 3fec. ifrån Me-
dium. Herr De la Caille tog åfven, d. 29
September, Declinations lkilnaden emellan A och

hvilken var 1 1 m. tjec. 24. tert.^ nåftan alde-

les ofverensftåmmande med mitt medium, til be-
vis af mina obfervationers riktighet. Når man
tager deiTa declinations fkilnader emellan ftjernor-

na A, h och til hjelp, kunna alla mina ob-
fervationer pä Mars, til antalet 31, tagne med Nå-
gondera af defla ftjernor, göras Correfpondenta

z8

med
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med någon af de fex vid Cap gjorda , och tjäna

at utröna Martis horizontal-parallaxis.

Huru uträkningen flkal fkerefter hvart emot-
fvaraiidé obfervations par, vil jag allenaft med
et enda exempel vila.

Den
3

1 Augufti ora morgonen , var Mar$,
vid Caput Bonx Spei,

kl. i » 18.0, Syligare an % X - 10.18,24,

I Stockholm ^

kl. o. 29, o, Sydl.ånfammaftjernä 10.47. 30.

Skilnaden 49. o, uti tid. UtiDeclinat. o. 2.9- 6.

Af tids-flcilnaden, 49 minuter, bor dragas

cn minut, 10 fecunder, fom år differentia Meri-
dianorum emellan Obfervatorium i Stockholm,
och det ftållet vid Cap, der Herr De la Cail-
le anftålde lina obfervationer ; få blifver råtta

och abfoluta tids-fkilnaden emellan båda Obfer-
vations momenterna, 47 ni. 40 fec. fom min Ob-
fervation inföll förr eller tidigare på natten. Om
bagge obfervationerna blifvit gjorde juft famma
tids-moment , eller om Mars pa denihinden, fom
forlopp emellan dem, ej mårkeligen andråt fin de-

clination$ behofdes ingen correéfcion på Declina-

tions vinkelen , utan vore då 2,9 fec. 6 tert. den fokta

Paralia&ifka vinkelen til Mars dendagen,och efter

detta Obfervations paret.Men emedan afd
#
enna och

den följande dagens Obfervationer kan inhämtas, at

Mars pä 24 timar blifvit 4*0. 48 fec. Sydligare, få,

bor han, i proportion derefteiv på 47 m. 40 /I tid,

hafva dragit lig 9 fecunder, 28 tcrtier: foljakte-

ligen,
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ligen 5 om min Obfervation flcedt kl. to f.

famma natt, hade jag bord t finna Marus Norra
brådd 10 m. fö.f. f$ t. fydiigarc an ^. Samma
ftund var han i Cap. B, Spei allcnaft 10 Wl 18 /I

14 t. Sydligare. Skilnaden, 58 34^ utvifar

Paralla&ifka vinkelens S$C, fig. 3, itorlek, lådan

fom denna obfervationen medgifver.

Når alla obfervationer, fom åro gjorde ä om-
fe fidor på en natt, blifvit på detta iåttét redu-

cerade til famma ftund ; bora ock alla fex nätter*

nas obfervationer reduceras til en och famma tid*

Ty emedan både Jorden och Mars åro uti ftåndig

rorelfe, värderas aflågfenhet ifrån hvarandra, ej

alla dagarna lika flor, foljakteligen kunde ej el-

ler Parallaétifka vinkelen vara alla dagarna lika.

Det år båft, at alla reduceras til d + 16 September
famma år, fom var fjelfva Oppofttions dagen , då
Mars var Jorden nårmaft. Aftrqnomifka Tabel-
lerna gora denna reduktion ganlka lått 5 och vifa,

at om vinkelen S$C^ den 31 Augufti var få fec*.

34 tert. borde han den 16 September hafva varit

38 fecunder, f6 tertier.

Se hår uti en Tabell, refultaterna af.alla

Correfpondenta Obfervationerna, fedan de blif-

vit på forenåmde lått reducerade*

Parallaétifka vinkelen til Mars, S$C, eller

fumman afMartis parallaxer iStockholm ochCaput
Bonas Spei , reducerad til oppofitions dagen den
16 September, blitver, genom jåmforelfe af
H. De la Cailles obferv. d. 3 1 Augufti,

medminNroij - - - 38. f<5.

Ge-
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Genom fammaCapifkaobf.och min N.2, $6. 40,
Sammaobf.vidCap,ochminN:ö 3,

•

H. De la Cailles obf. d. 2? Sept 4 och
min N:o 4, - 4<p. 17^

Samma obf. vid Capr och min N:o 40. 14,

Samma obf. vid Cap, och min N:oj6, 39. 1 1«

Samma obf. vid Cap, och min N:o 7, 41. if,
Samma obC vid Cap med N;og * - 3P, j\

Samma obf. vid Cap och N,p, 41. 40.
Samma obf. vid Cap, ochminN:oiO) 41. fl.
Samma öbf. vid Cap, och N:o 11- * JJ>. <?

H. De la Cailles obC d. joSept.med
N:o 12, - - - 31. J7.

. Samma obf. vid Cap
?
och min N. 1 3, 35*. p.

SammaobCvidCap,jåmf6rdmed N. 14, 3<J. 3p.
Samma obf. vid Cap, med min.N. 1?, 39.* 3.

H.DÉ la Cailles obf. d. 3 O&ob.méd
min N. 16 - - - 41. o*

Samma obf. vid Cap, med min, N. 17, 37. ©.

Samma obf. vid Cap, med N* 18, 37. 2.

Samma obf. vid Cap, med N 4 ip, 39. 47^
Samma obf. vid Cap, med N. 20, 37. ig.

Samma obf, vid Cap, med N. 21, 36- n«
H. De la Cailles obf. d. ? O&ober*

* med min, N. 22 - - 38- 13*

H. De la Cailles obf. d. 6 Oétob.
med min, N.23, - - 3f, 31.

Samma obf. vid Cap, med N. 14. 36. y 3.

Samma obf. vid Cap, med N.2f, 38- 17*
Samma obf. vid Cap, med N. z69 23.

Samma obC vid Cap, med N. 27, 36. o.

Samma obf. vid Cap, med N. 2g, 40. 8-

Samma obf. vid Cgp, med N. 29, 4*. 9-

$am-
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Samma obf. vid Cap, med N. 30, 41, .17.

Samma obf. vid Cap, med N. 3 1, ibland

de Stockholmfka - & 4°* fe-

Medium af alla defla 31 refultater, fom år

38 fecunder, 24 tertier, lårer i det nårmafte va-

ra råtta Paralla&ifka vinkelen til Mars, eller fum-

man af famma Planets horisontal - parallaxer i

Stockholm och vid Cap, til den diftanee ifram

Jorden, fom han hade d- 16 September, 17fi.

Närmare ofverens-ftåmmelfe emellan lå många
fårflvilta forfok, kan nåpeligen väntas, då man
betänker

7
at två eller tre Secunders fel låtteligea

kan infmyga lig, ån uti den enas obfervation , ån

uti den andras : Ja , at uti fadana flags obferva-

tioner och med fådana Inftrumenter, fom vi bru-

kat, få ringa fel åro nåftan oundvikelige- Ibland

de anförda 5 1 refultater, åro 8, fom med medium in-

ftåmma inom en fecund, och allenaft f , fom gå
litet längre dérifrån, ån $ fecunder,

Ville man forkafta alla obfervationer, fom
på någondera fidan voro tvifvelaktiga, och alle-

naft hälla fig^vid dem, fom gjordes den zf Sep-
tember, och den 6 Oétober, och utgifvas af bå-

da obfervatorerna for fåkra* få blefve Paralla-

étifka vinkelen^efter tagit medium af famma dagars

refultater, I9fec \9tert. det år, icke fylleft en fe-

cund ftorre ånefterdetforramedium.Mendå (kulle

nåftan alla de andra dagarnas obfervationer fam-
manftott , at gora Parallaxis for liten, hvilket
icke fynes troligt. Jag (kulle vara mera benägen
at tro, det uti Herr De la Cailles obferva-

tio-
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tioncn d. zy September, och uti mina tre fifh,

d. 6 Ofåober, något litet fel förelupit, fom båo-~

ge gangorna gjordt Parallaftifika vinkelen^en eller

annan fecund for ftor: men håller likvål for fakraft,

at blifva vid det forfta, af alla refultaterna tagna
-medium-) med formodan, at det icke ofver en fe-

cund fkal fela om den foktä vinkelens ftorlek.

Öm fumman af Martis Parallaxer i Stock*
holm och i Caput Bonae Spel, d. 16 September,
-175*1, var 38 fec. 24 tert. huru ftor blir då defs

horizontata Parallaxis? Det följer nu at uträkna.

Stockholms Obfervatorium ligger , få vida

jag det hittils kunnat determinera, fp gr. i\m.
zo fec. Norr om ifbquatoren : men Caput Bonse
Spei, enligt De la Cailles obfervationer, 3$
gr. yf m. 12 fec. Söder om den famma: altfå år

emellan defla orter en Meridian-båge afp 3
gr. 16

m. 32 fec. långd. Vid Caput Bonse Spei, var Mars
den natten, då han gick genom meridianen, zf
gr. 21 in- ? fec. ifrårt Zenith, Norr ut: I Stock-

holm var han 67 gr. f6 m. s fec. ifrån Zenith til

Söder. Sifta tvånne vinklars finus låggas tilfamr

manienfumma, och följande uträkning göres,

(fe Herr De l' Isles Lettres fur la parallaxe de la

JLune^ pag. 20): Såfom nyfsnåmde fumma af de

tvånne finus, förhåller fig til finus totusy få för-

håller % den redan fundna Parallaétiöca vinke-

len, fom var 38 fec. Z4 tert. til Martis Parallaxis

horizontalis, fom efter förrättad rakning, finnes

zS fec. 20 tertter.

Än-
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Ändteligen, emedrm Solens aflågfenhe t ifrån

Jorden var
5

vid detta tilfålle, i det forhållande

til Martis diftance, iåfom 10042 til 38415 få

år Solens Parallaxis i (timma proportion min-

dre, nämligen 10 fccunder, fo tertier-, hvil-

ket var det , fom genom denna underfokning

påfyftades.

Om hela den hår ofvanfåre fundna Paralla-

étiffca vinkelen til Mars, fom var 38 fec. 14 tert.

ej år felaktig ofver en fecund , lafom jag har or-

fak at förmoda > tå år Solens Parailaxis nu funnen

och låkcr inom en fjärdedels fecund, och vi, om
Solens aflågfenhet ifrån Jorden, härigenom for-

viflade inom en 44:de del af hela längden: i det

ftållet vi tiltorene voro ovifle om en hel otton-

de-del. Solens diftance ifrån Jorden blir då unge*
fårligen pf20Jordens Diametrer* efter min tanka^

troligare två-eller hogft trehundrade mer ån min-
dre. Någon ånnu närmare vifshet torde kunna
ärhållas, aå flera i Europa gjorde Correfponden-
ta obfervationer jämföras med de vid Caput 3o-
nie Spei tagne. Jag har ej ånnu fått del af- flera

,

ån den berömliga Angelika Agronomens, Doftor
Bradleys. Afdefs fex obfervationer ? jåmfor-

de med lika många Herr De la Cailles, har
Herr De V Isle 5 uti Kongl. Engelfka Societe-

tens Handlingar for år 175*4 , pag. f 14, genom
medium at alla fex refultaterna, fått Solens Pa-
rallaxis, io fec. 11 tert men af fyra de båfta ob~
fervations paren , 10 fec. 20 tert. fom år allenaft

en halt fecund mindre, ån utflaget efter mina ob~
fervationer} hvilkas ftorre antal, ehuru med fåm*
zc Inftrument gjorde > fynas böra åga något vits-

F ord,
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ord, i anfeende til den nåftan 8 graders ftorrc Me-
ridian-båge , fbm år emellan Stockholm och
Cap , ån emellan Greenvich och Caput Bonas
Spei.

Magnetnålens mifsvifnmgar, z Norrajle

delen af Sverige

Obferveradc af

ANDERS HELLANT.

D^n oförlikneliga nytta Magnet - nålen gor
månnifto-flågtet vid Segel-farten , år cj

allena den. fom bor upmuntra ofs at fli-

tigt i akt taga dels fårhållande och många än-

dringar. Denuplysning Naturkunnigheten i måfn-

ga vigtiga mal deraf finner eller ånnu kan få^

tyckes ej mindre påminna ofs om det famma.

Jag har defsa åren i Torne , med flera och
ftorre magnet - nålar , gjört många obfervationer,

hvarvid jag funnit iå väl defs dageliga ändringar,

åfven få långt i norr nog mårkeliga , famt defs

oorderiteliga rorelfer vid iomliga ftarka Norr-
Aten ; hviika anmärkningar jag en annan gång
v il meddela. For denna gången vil jag allena lt

anföra några obfervationer på Magnetnålens De-



fclination eller afvikning ifrån råtta Norr- ftreket,

fom jag haft tilfålle at göra på följande tider oc^
»Sllcn.

1 Torne Stad.

Sedan middags -linien blifvit noga updragcr*

få val inom hus, fom continuerad ut på marken,
befans, år 1748, en magnct-nål af en half fots

långd, afvika 7 til 7$ grader åt välter.

Den 18 Maji famma air, kl # i etter midda-
gen , var Declination 7 gr. 30 min. vefteiiig.

Samma dag, med en liten qvick Landtmåtare-
Compafs - — - - 7 gr- 0 min.
Den 8, 9 och 10 September holl fig half-fots

nålen emellan - - m 1 oc^ 74 grad,

Framledne Herr Bifkopen Billberg tillika

fned Profeflbr Spqle, funno Declination i Tor-
ne, år 1695, åfven 7 grader. Men Herrar Ma-
thematici, fom voro der vid grad- matningen, år

1737, funno allenaft 5 grad. f min, mifsvisning.

Vtsjocki Tråpgird (*).

Sedan jag til Solens formorkelfes obferveran*

ée fått råtta tiden och derefter utdragit mid-.

dags-linien ut på fältet, obferverades, d. 19 Ju-
lii, gamla ftylen, år 1748, med famma half fots

nål, declinationen Vefterlig - 3 gr. 30 min.

Fz Fads-

(*) Denna ach de följande orters GeograPhifka belä-

genhet, finnes utmärkt uti KangL Vet. Acad, HsndL
ffa år 17^9, fag. 10$, och iyfi, M-
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Vadson i Varanger Fjorden.

Der betans magnet - nålens afvikning , d. 8,

Åuguft. 1748, efter en utdragen meridian, vara
allenalt - - ogr.4j*min. Vefterlig*

Hon varierade inom et dygn, emellan oj och t

g™d.

Värdhus.

Ar 1748, d. t, 2 och 3 Augufti, befansde- .

elmationen, på famma lått vara högft en half

grad vefterlig. Somliga (hinder var aldeles

ingen declination , utan nålen pekade juft pä o.

Jag rakade ock der en Skeppare , fom förde

et Danfkt tva-dack Skepp och årnade fig häri-

från til medel-hafvet, hviiken fadc, at defs Sjo-

Compafler hade famma tid haft ingen eller ringa

mifsvisning vid Vadsou öch Va* d hus.

Af defsa obfervationer tyckes följa, atenma-
gnet-mcridian eller Linea expers Declinationis lårer

ftryka genom eller förbi defsa orter 5 hviiken lil-

la Docouverte förmodeligen kan gifva någon ny
uplysning uti Halleys Magnet-theorie , fom
Herr Magifter Z^golstrom uti tvånne i Upfala

nyligen utgifna Difputationcr få vackert förklarat

oc hforbåttrat.
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H^ad fom med mycken nytta kan i akt-

tagas, at Hå må godt inbargadt blifva,

ån/kont bärgnings tiden år våt-

aktig och be/vårliga

Forfokt af

C. G. B.

pBL 1 år Ho flcal inbärgas, ma val icke a fido-fåt-

\*^m tas , da ftadig vacker väderlek år, at få

JL M det famma lå torti lador inlamladt , fom
nödigt år 5 men fkuile väderleken finnas oftadig,

fa måfte en förfigtig Landtman vara omhugfen,
at ändock föka fa Ho-fodret få bårgadt, at det fam-
ma behåller fin rauft, och icke genom fkiftevis

forefallande rågn och folfken uttorkas , om-
lider fvartnar, unknar och moglar, utan biifver

for bofkapen hålfofamt och fmakeligt. Efter-

forfkas orfaken, til de tid efter annan uti lands-

orterne yppade bofkaps ljukdomar, fom ju län-

gre ju mera blifva fmittolammey torde til en del

fadant härröra af en mindre bekymmerfamhet , at

forfe bolkapen med vålbevaradt foder 5 eme-
dan unknadt och mogladt Ho, har förlorat fin kraft,

famt gifver mycket dam ifrån fig, hvaraf häftar

bekomma qvarkan, och den ofriga bolkapen an^

dra fjukdommar. Enar derfore våtaktig och ofta-

dig väderlek år, må man ej vara få granlaga der-

om, at höet (krap-tort, fom man kallar, inbärgas,

utan kan något dåfvigt och fegt inforas , allenaft

cmeU



emellan hvar ellef hvarannan fång, foni i ladan

eller (tullen invältas och kringkaftas, en hand
full falt Hänges derofver, pä famma fått, fom en
åkermän käftar vida ut fådes-kornet. Härige-
nom Ikal finnas, åt det fega införda höet icke ftal

taga hetta til iig , mindre unkna eller mogla, u-

tan ftåndigt vara kalt och behålla fin gron-

{ka, lamt vara multigt och hålfolamt, jåmvål
gifva boikapen luft til at dricka, hvaraf altid krea-

turen befinna fig val , famt mera mjölka.

Pä det at någon ej må foreilålla lig, at detta hö-

ets .infaltande vore koftfamt, lernnas til underråt-

telfe, at på det ftållet, hvareft detta inbärg-

nings- fått några år å rad brukadt blifvit, har ej

mera falt til 1 30 lafs ho, a 6 vålmar på laflet, åt-

fått, än ungefärligen en half-fpan falt, fom tyc-

es vara en ringa koftnad emot det, at hafva et

godt och hålfofamt foder åt fin bofkap. Skulle

höet våtare, ån fegt inforas > få måfte mani pro*

portion deremot , vara rundare på faltets utka-

llande emellan hvar fång, fom blifver i ladan in-

våltad. Det faltet fom brukadt blifvit, Kar varit

PortugilHkt eller ifrån någon ort i medelhafvet.

Underftundora händer det, at ibland faltet finnes

ftora kiimpar, men de famma ftotas fonder med
klubba , da det jåmvål mera forflår vi<i utkaftnin-

fen kring ladan» Änfkont höet helt tort kan in-

årgas, få år ändock nyttigt, at ftånka falt ibland

det famma, emedan faltet defto mera bevarar mu-
ften , famt igenom någon fuktighet hindrar at hö-

et ej fmlias fonder och forfpilles.

VT
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De tvånne Jettoner 5
fom Academien figut-

fåft at årligen gifva fåfom Premier* får

at upmuntra vittraMån til nyttigaRons in-

gifvande, och att tillika hedra framledneHof-In*

tendenten Gret Fredkic Sparres Äminnélfc,

fom genom Teltamente vifat fin kårlek för Aca-
demien och Vetenfkaperna} hafva for nåliledit a%
17^?, blifvit utdelte: Den ena til Öfver-Dire-

£teurenvid Kongl. LandtmåterieContoiret, Herr
Jacob Faggot, for Des uti Handlingarna for

April, Majus, Junius,famma år, upgifne nyttiga

Ron om fattet at utforfka^ huru mycken Salpettr

finnes uti et färdigt gjordt krut , med anmarknin-*

gar om Krut-tilvärkmngen i allmänhet. Den andra

år tildeld Hiftorke Naturalis Profcflbren vid

Kongl. Academien i Lund, Herr Eric Gu-
staf Lidbeck, for Des uti famma Quartals

Handlingar införda belkrifning om rätta Plan-

tering; och tilredningi- fättet af färge-orten Kräpp.

Hvardera Jettonen innehåller, efter vanligheten^

10 Ducater i Gull.

v

FÖR-



FÖRTEKNING
På de Ron > fom åro införde i detta Quartalets

Handlingar*

\nledning, om Solens och Planetemas hori-

sontala Parallaxis , - - - i

2. Sått i at forvara Golf och allehanda Tråbygg-

nåder från rota och Svamp-växt , af Carl
Knutberg, - - - 13

3. ATENIA<> en fdllfam Blomma , befkrefven

och ingifven af Carl Linnaus, - - 2$

4* Bejkrifning om Rapfatens plantering och t il-

redande
, ingifven af Eric Gustaf Lid^

BECK, - - 27
Bejkrifning ofver Fijken MAL^ af Pehr
Osbeck x - 34

Ron, om en Koppo-fmitta, fom liknar ymp-
ning:jämtefkäl til Koppo* ympningens antagan-

de här i Riket , af Peter Jon. Bergius 40

7; Hägra nya Ron, angående Alcalifkå Salten,
och en derhos ftg beflickande jord y ingifne

af G. Brandt 46
S, Förfok, at determmera Solens Parallaxis

, gp*

- #0*8 Correfpondenia Obfervationer pä Pla-

neten Mars, hållne är vid Caput Bena
Spei, af Herr De la Caille, och i

Stockholm, af Pehr Wargentin t

9. Magnet-nålens Mifsvi/ningar , i Norrafte de-

len af Sverige, Obferverade af Anders
Hellant - - - "

é

10. Hvad fom med mycken nytta kan i afy ta-

gas, at Hå må godt inbärgadt blifva, än-

fkont bärgnings-tiden år våtaktig och befvär-

lig. Forfokt af C. G. B. - %

1 1 . Utdrag afKongl. Acad. Dagbok, om de Pre-

mier Kongl Acad. gifvitfo; nåfiledit dr- - 7

\
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Kongl. Svenska Vetenskaps-

AGADEMIENS
HANDLING A R,

för mi.naderwa
Aprilis^ Majus, Junius»

Ar 1756.
PRESES,

Herr GrefVeHANS HENR. LIEWEN,
General Major, och Com. af Sv. Orden,

JWTEMKJPERN^~~HISTORIA
Om

Co meter*

De uträkningar, fom uti Åcadeffliens Hand-
lingar forJul. Aug. och Sept, nåftiedit af,

infördes , om en Comet , fom Aftröno-
mcrnc innom kåft forvånta, hafvafå förnyat all*

G m*ti"
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månhetens uprnårkfamhet på Comcter i gemen,
famt gifvit anledning til få många frågor, om den

nu annalkande i fynnerhet, at n^gon närmare under-

råttelfe uti detta ämnet, icke lårer blifva obe-

hagelig.

Cometer låra i åldre tider, på fammafått,

då och då hafva vifat (ig, fom i de fenare. Dc
ålfte Au&orer nåmna dem, väl fåfom forunder-

liga, men dock icke låfom aldeles ovanliga eller

failfynta himla- kroppar. De fom bemödat fig,

at utur gamla fkrifter famla alt hvad de funnit an<<

teknat om Cometer, anföra några, fom fkpla va-

rit fedde, ej långt efter fyndafloden * tfien jag

vet icke, hvarifrån de tagit underråttelfe om dem.

Lubienitz O) har allenafl: funnit någorlunda

fäker efterråttelfe om 40 Cometer, fom varit ob-

ferverade for CHRIST1 Fodelfe. Men da vi

befinne, at Chaldeerne, de åldfte Aftronomer,

redan lkola haft tåmmeligen riktiga begrep om
Cometernas Natur och ^ång , famt at Pytha-

Goras, vid pafs fco år tor Chriftendomens bör-

jan, af dem läges hafva Urdt de, med vår ofver-

tygelfe nåra inftåmmande tankar, han om dem

hyfte * få blifver otvifvelaktigt , at de redan må-

fte hafva fedt och noga anmärkt en ftor mycken-

het Cofake&f. Det famroa bevifes ock deraf, at

Aristoteles, Plinius och andre äldre Natur-

kunnige göra ikilnad på ganfba många flag af

Cometer, utmärkte med egna namn och känne-

tecken hviiket icke kunnat (ke , med mindre de

ijelfve gjort eller haft tilgang til många, åldre

(a) Tkeatrnm GomcticumfPars Sctunda.
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ebfervationer, fom fcdcrmera T tillika ined ftorre

delen af den tidens (krafter v blifvit förlorade*

Til prof, huru förnuftiga tankar,. tainge, re*

dan den tiden,* hade* om Cometeiy vil jag anföra

den berömda SENECAs.utlatelfe, Jag håller kk^
fäger han ( £ ) , med allmänna meningen om Com$-
tema, Jag kan ej ofvertala mig, af*anfe dem for
flyktiga eldar eller obefiändiga kroppar^ utan häller

dem for lika åldriga och varaktiga
, fom Planeterna,

Hvar och en Comet har ftn wijfa utftakadt våg och

babn
s
at fä befiämd tid igenomlopa. Han bhfver ic*

ke til intet , dä vi ej mera fe hmom\ han är dä alle*

nafl fä långt bärta % at vär fyn ej räcker til honom <

Cometema dro en art af Planeter
5 allenaji deruti JkiU

jäktiger at deras vägar dro annorlunda belägne¥ Ty
bvarfore fkulle alla Planeter vandrajujlfamma firätt
Fi finne ju Naturen uti all ting benägen til foråndrm*
gar. Hade m en famling af goda ^ObferVdtioner på
alla de Cometer

i fom af ålder hittils fynts y vi Jkttllé

formodeligen finna 1 ät en och famma Comet varit fte*

ra gångar framme , efter beflåmd omlops tid. Men i

krifi af fädana Öbférvationer , iärer man ej ännu pä
Ung tid kunna med vifshet utforfka deras rorelfe-la-

gar, eller utmärka déras Qmlops-tidtr^ och blifva i

fiänd at fäga förut deras äterkomft. Den tid fkal
komma ) at Naturens nu mäft förborgade hemligheter

fkola framläggas i ljufet ^ genom Våra efterkommandes
upmärkjamhet och eftertänka. Et eller annat ära*
hundrade for/lär ej til

fä. flor underfokntng. En gång
/kola efterkommanderne förundra fig éfver itår okun*

G z nig*

(b) guadiiomm Naturalium, tih$ VtL CaP. ii i
U

far 2©*
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nighet uti fd klara faker; befynnerligen^ fedan en flor

Phtlofoph påhittat ratta fättet at utfor/ka Naturens
lagar , och kommitfd vida^ at han kan utvifa de Jiäl-

len uti himla- rymden^ hvareft Cometerna ftg uppeb>al-

la , då vi icke fe dem^ famt bevifa^ af bvad Natur
och huru ftora dejfa kroppar är$.

Denna mårkeliga fpådom biet ej upfyld, forr

ån 1600 år efteråt, genom Newtons djupfinni-

ga underfokningar. Det fom få långe hindrade

defs fullbordan , var Aristotelis forakteliga

tankarom Cometer, fom imedlertid tagit ofver-

hand. Han anfåg dem ailenaii for en art af

luft-fken eller Meteora, fom genereras afJordens
utdunftningar, hvilka af en handelfe fammanftota

ofverft uti vår luft-krets 5 der uti, utan vifla la-

gar, flyta och röra (ig en liten tid, famt fedan,

genom famma dunftcrs forflringring , åter forfvin»

na och blifva til intet. De voro, efter hans me*
ning, ailenail uti ftorlek, varaktighet och rörel*

fes häftighet, något fkilde ifrån de iå kallade fal-

lande -ftjernoi% fom vi få ofta fe, och fom intet

annat åro, ån luft-blåfs.

En enda yillo-fats, fom Aristoteles an-

tagit for en grundfanning, förledde honom til den-

na och mån^a flera orimeliga meningar. Han
trodde och paftod, at ofver Månen, var alt iverl-

den oföränderligt och oforgångeligt. Derfore e-

medan Cometer fyntes vara många ftora och vår-,

keliga förändringar underkaftade , nödgades han,

til tolje af fin grundfats, neka, at de någonfin

åro längre ifrån jorden , ån Månen. Aristote-
lis blotta utfagor gålde i många hundrade år for

Ora-
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Öracler: Cometerne forblefvo luft-tecken,och man
holt foga mer mödan värdt,at få nogagifva aktning

pådem, ån på en moln-fläck, en Väder-Sol eller en
fallande ftjerna.Atminftone kom det ej an på at no-

ga uptekna är, dagar och timar, når de fyntes,

itållet på himmelen, hvareltde fyntes, famt hvart

ut och huru fort de rörde fig , i jåmforelfe emot
de andra himla-kropparna.

Hade icke vantro och menige mans fruktan

for någon Cometernas farliga betydelie och ver-

kan, fororfakat ftorre upmårkfornhet, få hade
näppeligen någon brydt fig om at uptekna det min-
fta om dem. Men deras fållfamma utfeende, an-

fenliga, månglynnade och for mindre Philofophi-

fta ögon ofta förfärliga fvanfar, med inbillningen

om deras olyckeliga betydelfe och verkan, hafva
likväl bibehållit åminnelfen af en hop Cometer.
De upråknades flitigt, ibland andra foregifna vid-

under, af okunniga och vidfkepeliga håfda-tekna-
re, och man glömde aldrig, at upfokaoch bifo-

ga några olyckeli^a håndelfer, fom fig famma tid

tildragit, fafom påföljder af Cometen. De hade
icke fvårt at finna fadana håndelfer, ty det år

fållan något år, at icke någon Konung eller flor

Herre dor, något krig upvåckes, någon Påft el-

ler fmittofam ljukdom nagorftådes graflerar* nå-

011 torka eller våta , ftorm , flod , eld eller Jord»
afning ikadar , eller någon annan olycka på nå-

fot ftålle i verlden händer. Man hade rått få vål

unnat finna och gora Cometerna heder for glada
och lyckliga håndelfer, fom fkrifva vidriga påde-
ras räkning. Olyckor åro aldrig få allmänna, at ju

någorftådes på famma tid tilftandet år godt, hålft

G 5 den
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den enas olycka gemenligen Under den andra til

foimon. Om då Cometema något förebåda^ hvar-
fore icke få gerna godt, fom ondt, emedan förfa-

renheten medgifver bagge? Men månxiiflcans invär-
tes forebråelfe lofvar henne iållan annat ån ondt:
den kommer henne ofta at foKkråckas for et ru-
ikande lofj och otakiamheten tillåter henne ej at

fe det goda henne vederfares,

Aftronomerne bekymrade fig derforc en lång
tid, ej det minfta om Cometerna, fom troddes en-
daft hora til teknatydares och Hiftorie-fkrifvares

åtgärd. Utur deras mörka gomor har Lubie-
nitz framletat en mager fortekning på 375* Co-
meter5 fom ifrån Chriiti fodeife, til år i6<$f fko-
la blifvit fedde. Ibland dem åro månge , fom ic-

ke en gång fynäs hafva varit råtta Cometer. En
NorHkens Itralé, eri fallande ftjema, en i haft ge-
nom luften fram/kjutande eld-kula eller något an-
nat luft-blåfs, fick ej fällan namn af Comet. En
och famma Comet har undertiden af flera Aufto-
rer blifvit få ofullkomligen befkrifven, at matl

gjort deraf två eller flera lårfkilta. Knapt nå-

gon enda af dem alla var få obferverad, at råtta

beflcaffenheten af defs gång deraf kan ut-räknas.

Cometen 5 fom fyntes år 1 357, var den forfte,

hvarpå någon dugelig Obtervation blifvit gjord,
af NiCEPHoRus Gregor as, en Aftronom uti

Conftantinopel. Den berSmlige Regiomonta-
n us, fom började renfaA ftronomien ifrån det lån*

famSrker, hvarmed hön varit ofverholgd ^ gjor-

e Innu båttre fin flit\ med 1472 års märkvärdi-
ga Comet, Apianus, iemnade någorlunda ef-

ter-
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terråttelfe,om några i defs tid , emellan aren 1^31

och if$8, famt blef forft varfe, at Cometerne

altid vånda fvanfen ifrån Solen. Tycho Brahe
tiikommer hedren , at aldraforft hafva återftåldt

defla Kroppar deras tilborliga rum ibland de Him*
meHka, hvarifrån de få långe varit utftotte. Des
grundeligä underfokningar omCometen, fom fyn-

tes år 1 177, utvifade klarligen^ at den dageliga

eller horizontala parallaxis(/) på honom var omår-

kelig eller ganfka ringa, ock at han derfore , långt

ifrån at uppehålla fig inom vår luft-krets, efter

gammal Pågen s var mångfaldigt längre ifrån Jor-

den aflåglen, ån Månen, kan hända, få långt lom

Comcter i Hans tid ,
ftyrkte honom aldeles uti

den ofvertygeifen, at de ingalunda voro Meteora,

Utan ftora, folida Kroppar, fom hafva deras til-

håll, dådefynas, ibland Planeternas hvilket gaf

anledning til närmare kännedom af deras art och

belkaffenhet,

Sedan Aristotelis Iåra fåledes forfallit,

var man betänkt på andra forflags meningar , om
Cometernas natur och Igång» At dem alla upråk*

na, vore vidloftigt. Några allenaft vil jag näm-
na. De hollos ännu af lomlige for obeftåndiga

Kroppar, fom ej längre vara, ån vi fe dem: an-

tingen de då af Gud fkapas, endaft til ät förebåda

någon mårkelig förändring i verkien, famt fedah

G 4
%

ftrax

(c) Hvad med Parallaxis fbrjiås, och huru Planeter-

Jkas , ir fårktaradt mil niftfbregaende Quartats Hand*
lingar*

andra

\
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ftrax göras til intet* eller naturligt vis upkomma
af Solens och Planeternas, igenom en flump uti

dep omateliga himla-rymden fammanftotandeeifluT

vierJUti bagge håndelferna värderas rorelfe ej inom
några vifla Tågar in&rånkt. . Andre hade fkåi at ej

vilja medgifva, det någon ting, mindre få ftora

Kroppar, af en flump kunna födas och at ej eller

hållanågon ny omedelbar fkapelfe for rimelig med
Guds vishet, fom låtteligen kunnat varna rriånni-

fkorna,utan at juft til den andan hvar gång fkapa fa

ofanteliga Kroppar* fatta dem til få omåtelig

långd ifrån Ofs , at ftorre delen fållan, andre litet

och någre aldrig med blotta ögon fynas , famt fe-

dan ftrax gora dem til intet* Ej något Rikes

,

lands eller ftads forftorelfe, mindre någon Ko*
nungs dod eller annan vådelig håndelfe, oehofver

få vidlyftig tilftålining. Cometerna tycktes vara

årnade til något ftorre och ädlare åndamåU

Man började komma tilbaka til det begrep

Pythagoras och Seneca om dem haft, at de
åro varaktiga Kroppar, lika fom planeterna, alle*

paft uti rorelfe -fåttet ifrån defla ödlde.

Man hollfore, at fomlige af de himmelfka

Kropparna, fäfom Solen och fix-ftjernorna, haf-

va ingen egen vårkelig rorelfe; fomlige gå uti El-

lipfer eller Sirklar omkring någon Sol, fåfom

planetern^ , eller omkring någon annan Pla-

net, fåfom Månen och de fa kallade Satel-

litcs : andre åter troddes gå ifrån det ena Pla-

net fyftemet til det andra, utan at hora til något

vifst, långre ån for den tid de det {genomvandra.

Til defla räknades Coraeterria, 'eller ock, gofvos
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de ut for utflocknade och loflhade Fix-ftjernor.

Cartesius f)elf anfåg dem for fadana Losdrifva-

re 5
och (ok te hjelpa dem fort med fina virflail|

en tanka, fom gjorde, at ånnu for 60 år fedan,

en och annan eljeft flitig Aftronom, ej vifade

fårdeles hu£ at träget uppafla gåfter, fom allena ft

på långt hall, med ftort anhang fara ofs förbi,

och aldrig mer troddes återkomma , eller hafva

med vårt Planet-Syiteme någon gemenflcap. De
flåfte voro likväl efter Tycho Brahes tid,

upmårkfammare, och hafva ej flåppt någon, fom
kommit dem i ognafigte, den de icke med fina

Inftrumenter foigdt, det långfta de kunnat. De
hafva åfven varit dem til mötes med Tuber, och
ofta uptåckt helt fmå och oanfcnliga, fom ingen

eljeft blifvit vatfe*

Newton fatte dem forft uti rått anfeende.

At hans grundeliga Theorie om Cometer, vil

jag hårnåft lemna et kart begrep, och berätta,

huru nyare obfervationer och underökningar fam-
ma Theorie ftyrkt och förbättrat. Vid famma til-

fålle vil jag ock någotanforaifynnerhet,om Come-
terna, fom hafva fynts, Aren *

1 f $ 1 , 1607 och
1 681 , hvilkas verkeliga våg och rorelfe fin*

nes hafva varit få lika, at man med ftorfta lanno-

likhet tror dem varit en och famma Comet, fom
efter 75 eller 76 års omlops-tid kommit tilbaka>

och nu inom et eller hogft tu år , åter förväntas.

Jag vil imedlertid allenaft tillägga några de
allmånnafte anmärkningar, om Gometernas utfe-

endeoch apparenta eller fkenbara rorelfcr, Sår-

fkilte Cometer åro til utfeende ganlka mycket
G y (kil-
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fkiijaktige ifrån hvarandra ja, en och famma
förändrar Gg ofta innom några dagar lå, at han
i:napt igenkannes. Det år fvanlen, fom dem
mått åtlkiljer, både ifrån Planeterna och ifrån

hvarandra. Somlige hafva ingen mårkelig Tvans,
utan åro allenaft omgifne med en tockenaktig ath-

mofphere, eller fynas likaföm ludne på alla fi-

dor : andre föra fram for fig eller draga efter fig

en fvants, fom antingen emot andan fpitfar fig ,

eller biifver bredare, och tillika mattare uti (ken,

til defs han forfvinner. Denne om han år något
lång, plågar gemenligen vara krökt , iåfom en
Sabel. Des långd går lållan ofver 2,0 eller 50 gra-

der. Sådan hade den ånnu i frifkt minne varande

vackra Cometen, fom iVntes i början at år 1744.
Dock hafva de gifvits, fom ftråckt fig til hela 90
grader ifrån fjelfva Cometens kropp, låfom den
.for iållfynt ftorlek bekante 1680 års Comet. Un-
dertiden blitver man varfe en fvans, utan huf-

vud, men då år Qelfva Cometens kropp antingen

få liten och i tokna invefvad , at han ej fynes , el-

ler ock under horizonten gömd : undertiden åter

fynes hvarken kropp eller fvans, utan allenaft en

liten tokenaktig eller moln-lik flack, afhvarsro-

relfe likväl kan fiutas, at det år en Comet.
Sådana låra ofta ftjåla fig fram, utan at någon blir

dem varfe. Svanlen år mindom klyfd i flera gre-

nar. Cometen, år 1744, var åfven i detta mål

märkvärdig. Des fvans fyntes jåmvål hård. 6

Februani delt uti tvånne ftrålar, <Jen ena kårta-

re och krokug, den andra längre och rak (d):

inen i Geneve fyntes han, den z6 och 27 Februa-

(i) Se Academ. Handlingar för år 1745*, pag. 64.
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riu gamla ftylen, då vi hår i Sverige ej mer kim-
de fe honom for defs låghet, med fex larflvilda ftrå-

lar (f
3
alla krökta, tilutfeende, fom en fogei-vinge#

Materien, hvaraf fvanfen beftår*, år få tunnt
utfpridd, atgemenligen jåmvål fmå ftjårnor, fom
af honom betackas, fynas derigenom. Svanfen
framfkjuter altid uti råt linia ifrån Solen, eller at

famma led, fom Cometens egen fkugga, undan»
tagande hvad defs krokning kan draga honom i-

fran denna dire&ion.

i- Cometerna finnas ej följa någon vifs ftråt, iå~

fom Planeterna, utan gå fritt, härs och tvårs 6f-

ver hela himmelen: fomlige altid framåt ifrån Va-
fter til Öfter, fåfom Planeterna: fomlige bak-
långes, Somlige, då de forft gått åt en led, ftan-

na ledan och vända om åt en annan. Nå^re flcyn-

da (ig, och hinna io, zo til 40 grader pa et dygn:
andre framfkrida helt långfamt.

En och famrpa Ikyndar undertiden i början,

men fak tar fig fédan efter hand, eller tvårf om,
Någre fynas ailenajl en kårt tid, f, 10 til zo da-

gar; andre uthärda hela tre, fyra til fex månaden

Dc flåfte Cometer vifa fig, antingen i Va-
fter om aftnarna, éllei: i Öfter om rnornarna,

om de åroftora. De fom i början åro fmå, och til-

taga i anfeende, nalkas merendels Solen närmare

,

och

Trtlti J< cttu CQmttt r f& M:r dt Citfoaux.
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och goma Cg , då de åro florft, uti Solens ftrå*

lar, i det de gå up och ned tillika med Solen.

Men andre 5 fom börja vifa fig uti deras ftorfta

glans 5 upkomma uti afton -ciler morgon -Ikym-
ningarna, nåra Solen, och blifva dageligen min-
dre, alt Tom de mer och mer fkilja fig ifrån Solen,

/ Man har exempel , at tvånne och flere Co-
meter fynts på en gång, eller åtminftone flera

iårfkilta på et år. De komma undertiden många
tått. etter hvar andra. Ifrån detta Seculi ingång
hafva åtminftone 18, och fedan 17375 10 Come-
ter varit framme. Deremot uti förra Seculo, har

man, ifrån år 1618 til 165*2, ingen blifvit varfe.

PEHR WARGENTIN.

BBBBBBBB-B^BBBBBBB
BESKRIFNING

Pä en Sådes-Rånfnings MachtnC y

Ingifven af

C. J. CRONSTEDT.

Detvar beklagligen bekant, ån 7?z,at måft all

rag uti Véflmanland,Sodermanland,och an-
nprfiådes, fom blefbårgad,varblandad med

en ftbr myckenhet Tran-och Mus-årter, fom ej

kunde til fullo fciiljw hy vid kaftningen på logar»



i?1 6. APr -
Ma> Jun* 91

na, hvilka gjorde rågen ganfka obeqvåm ror den,

fom ville hafva ren Säd til utfåde, och hafva Ina

åkrar ifrån en få fkadelig våxt, fom Tranårterne

åro Detta gaf mig anledning at vilja bruka det

beqvåma Cylindrifka Sållet 4
fom Herr Baron och

Hofjunkaren Brauner utgifvit år. 1752, i fina

tankar och forfok om åker och ang j men fom det

kom an på at hafva råtta ftorleken på de Hägna af-

langa hålen på Cylindern, och han fjelf på tilfra-

gan ej kunde gifva mig någon riktighet derpa,

annat an ungefärligen , få gafjag mig til at utfor-

fka det igenom mångfaldiga foriok^ och halens

upfilningar til mindre och ftorre mått. Jag fant

då, at til rågfållet, ikola de mindre hålen vara

_Z± af en Geometrifk tum och de ftorre —

-

»00 „ o
100

af en Geometrifk tum. Den råg , fom då faller

igenom de minfta hålen, år ej flogare, ån at han

kan brukas i hushållet. Hålen fom göras til

Korn-Sållet, gores de minfta til—- Geometrifk

tum, och de ftorfta til a ~~ Geometrifk

tum , och kan man jåmvål bruka detta fenare fal-

let med ftor formen til hvete-rånfning.

Da jag gjort min Machinc färdig til at hvef-

tfas af en gafle eller drång, pä det fåttet Herr Ba-

ron Brauner belkritvit, fant jag, at det gick nog
långfamt, lå framt rånfningen fkulle ga val for fig*

Ty efter det profjag gjorde, bor ej vetven eller

Cylindern våndas fortare, ån at \j hvarf flec

pa hvar minut : då kan enPerfon med vefbing rån-

fa t Tunnor råg eller korn om dagen. Derfore •

tånk-
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tänkte jag pä at inråtta detta Sälléts rorelfer med
vader, til at der med befpara en Perfon \ och at
feitnnarånfafå val om natten fom om*dagen,då alle-

liaft fogden kan gå och fyllaQyarn-fkrutenom mor-
gonen och aftonen , och fåledes låta Machinen
gå efter godtycko, (om blåsvådret kan medgif-
va > defs utom bor den inrättas på vinden i fpan-
nerriåls-boden.

Eejkrijning få Machinen efter ritnin-

gen Tab. IV.

Fig. I och IL A. B. C. år en Cylinder
gjord af fortent järnblack til ,iz i tums diameter,

2i aln lång, helt fullftampad med aflanga hål til

-I tums långd : på den förfta hälften A. B. blifva,

de finafte hålen, och på den andra hälften A, C.
blifVa de grofvafte hålen dampade , efter det mått
fom tilforene år omnämdt

, igenom hvilken fed-

nare all den goda iåden kommer at falla , och ige-

nom den forfta hälften faller all den floalåden til-

lika med dam och fmå frön , men alla Tran-årter

och den orenlighet fom år grofre, låfom vipp ,'

ltickor och jordfmufor, faller ut genom Cylin-

derns ända, fom år 6pen,i cn tunna eller något an-

nat kårill.

•£ 4 ". cubli \ $M(\ M.?'/ 1 "iOf.T; i

Och fom defia håls jämna ftorlek ej ftårat

vinna allenaft igenom dämpning, ehuru ftampar*

ne åro alldeles af lika ftorlek > ty der black-plåten

i lig fjeli år tjockare på det ena Hållet än det an*

dra, fä blifva hålen mindre till, då defla biåc le-

jt ifvor Itola planeras efter ftampningen^ altfå

måfte man blifva foranlälen at fedan jåmka hvart
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Kal med en platt fil efter tolk, och at jåmvål der*

igenom bårttaga de fmå uddiga och hvaffa ojemna

Ipetfarna i hålen, fom graden af ltamparne gora.

På fråmfta andan B. åf Cylindren gores en til—

hopadragning af i 4 tums bredd y at derigenom
förhindra fåden at falla utur Cylindern. D. år en

flor qvarnfkruf, hvaruti den orånlade fåden inho-

fes, fedan der utur rinner uti (kon E, fom fitter

loft uphångd framman til med zne fmä (hören G.
at dermed kunna gifva (kon den docering, fom be-,

hofves til hvarje fåds faktare och fortare rinnande j

derifrån faller fåden uti en mindre (ko F. at järn-

black , fom fttfer låden in uti Cylindern til räns-

ning, härvid jbor aktas, at ej matningen fker' myc-
ket! fånderj ty ju mindre fåd komiiier in på en gång
i Cylindern,ju båttre rånfas den.

Pa axeln I. K. fom fjelfva Cylindern fitter

faft uppa, ar en kugg H. af ii tums långd ^ fom
vid hvarje omgång rorer på den lilla armen L.
hvilkc n fitter på fkon E få gjord, at han låter ro*

ra fig i| kring en jåm-nagel, fom ar faftfatt i (kon
och hafver en (kura i den breda ändan 5 med en
liten fkritf och (knifmoder, få at han kan flyttas

up och ned, famt fåftas alt fom det behofves, da
fkon E flyttes med Ihorena G, få at hanaltid-

rorer lagom på kuggen H. och ! det kuggen flåp-

perlos denna lilla armen, få faller (kon E tilbaka,

ibm ftoter fig emot fläen X. hvilkct gör et (lag

til fådens rinnande 5 fom eljeft (kulle ligga orora
i fkon, faftån kuggen rörde vid lilla armen.

Stupningen af denna Cylinder bor ej vara
x^indre ån en tura då fäden fkai väl rånfas $ ty ju

mc-
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mera bkn ftår ftupad, j u fnarare kommer flo-fådeti

fram i den godas ftålle,och en del af den goda fåden
kan falla ut genom andan pä Sålletf ibland tran*

ärterna, hvilket låtteligen kan finnas då Machi-
nen år i gång, och åndras derigenom, at den ra*

men M, lom Cylindern med axelen ligger' uti ,

flyttas up med defs nederfta anda innanför ftolpar-

lie 9
liggandes loft på en pinne å hvarje fida fom

kunna flyttas i åtflcilliga dertil bårade hål. H.
Sjelfva ftomen til Machinen kati låtteligen inhäm-
tas af ritningen.

Under fjelfva Cylinderns nederfta halfdel, der

hålen åro ftorft, fåttes en tratt N af bräder, öppen
i nederfta andan, fom fvarar emot et hål på Span-
nemåls bod-botten , hvarigenom den rånfade £$*

den nederfaller på nedra botten, utan at lopa fara

blifva blandad igenom vårdslöshet med den floare

fåden*

Til at få den floare fåden ren ifrån dam och
fmå fron, få fåttes emellan fjärde och femte ra-

den af hålen en bred brådfkifva O. up och ned,
då alt dammet och fmå fron utfalla frammanfor
brådfkifvan, och den floare fåden faller helt ren

ut emellan tratten N. och brådfkifvan O. Sedan

fåttes en utborad ftock eller en PumpftockP, af
$

a 4 alnars långd ut igenom taket på Spannemåls

bod-vinden faftfatt nederft med et järnband vid

en hand- bjälke af takrefningen, men uptil hål-

les den ftadig genom fjelfva betäckningen af ta-

ket: ofverfta andan at denna ftock år aftagen

utanpå och gjord til en tapp af^ qvarters långd

och 6 tutas diameter * hvar utanpå kommer en
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hylfa af trä, om if tums långd, och få vid,

at hon gar ganlka lått omkring tappen. Uti hol-

fans ofverfta anda år infkurit et ftycke ekebråde

(a) Fig. ti. til botten, hvarpåhela holfan ligger

och hvilar> ty nederft far hon aldeles icke ligga

emot falfen (b). Til at få vånningen lättare, få

åro 3
ftycken fmå triflbr Fig. III. fäftade vid ch «

järnring med x ft. axlar på, hvaromkring triflbr-

ne lopa, och faledes lågges in i holfan, at de ligga

emellan andan pä tappen (#) och holfans bottea

Utan på hollan <Xr komma inne armar C, D.
at göras af ordinairt ftång-jårn, bégde, fom ritnin-

gen utvifar. Vid den ena armen (c) år gjordt alle-

naft et tapp-hål for jårn-axeln R, af en tums fyr*

kantigt jårn men på den andra armen (d). år en
klyfva gjord, fom emottager axelens runda fal$

med en fprint ofver, at förhindra axeln at hoppa
utur klåfven. Denna klåfven (d) beklådes med
en bit tjockt iålbottens-låder, hvaruti axeln lo-

per, fom bor ganfka vål fmorjas med olja, och
det allenaft en gång om dygnet når Machinen
brukas. Vid den andra armens tapphål (O be-
höfves ingen beklådnings men vel fmorjning. Pa
denna armen år en våndftjert W. af helt tunna
bräder gjord , på det at vingarne kunna af fjelfva

vädret våndas i gång, når detomfkiftar fig.Vid den
ytterfta andan af axeln R. fitta 4 ftycken fmå
ving-rånaf 6qvaiters långd, med des vingar, fom
ftåjji 30 graders fnedd och af ritningen kan in-

hämtas. Defla vingar åro allenaft beklådde med
nåfver. Hela denna holfen med vingar, våndftjårt

•ch beflag år ej tyngre, ån at on kari lått kan lyfta

H dea
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den neder af tappen* och äter upiåtta den utan
hjelp, når Machinen behoives at brukas, Midt
på jårn-axeln fitter en trå-trifla af 4 tums
diameter 5 fom Tvärar midtofver holet, fom går
igenom holfan och den Utbårade ftocken. Uppä
andan af holfan ligger en liten bråd-lapp (e) faft>

fpikad, fom fig, IV. utvifar, med en liten hålig

triffa* Pånederfta åndan af den utbårade iloc*

ken fitter en dylik bråd-lapp (f) med z:ne fmå
hälige triflbr, Fig* V. Alla defTe fmå tr^or bö-

ra vara af ganfka hårdt trå fvarfvade. På åndan

(/) at axeln, fom bleck -Cylindren fitter på, (åt-

tes enftor trilla (S) om 12, tums diameter n på
en tapp med fprint fore, hvilken i lagom ftarkt

vader åt nog tilråckelig j men da ftarkt vader in-

faller
i

iå bor man hafva en ftorre trifla Fig. VI.
til*i, ä 22 tums diameter, at fåtta i den forras

flålle, til atderigenom förhindra Sållefts forhafti-

ga omgång, och foljakteligen fådens utfallande

for åndan af fallet * der årterne och annat fmålk
fkal utfalla^ ty i ftarkt vader och ilingar^ gå
vingarne få fort, at man ej fer annat* In eri Cir-

kel i ftållet for vingarna,

Nederft vid golfvet fåttes en liten ftållning i

hvaruti fpånn-triffan (T.) fåttes på en liten jårn-

axel. Defs diameter år f a 6 tum i
och kan löpa

fritt upp.och ned i de bagge fkuror (G.) på den

ytterfta ftållningen, fom ritningen vifar nog ty-

deligerw Det bordock noga obferVeräs , at fku*

rornepådeffa ftorre triflbr, fom fepefi lopa Uti$

(kola fvarfvas fpitfige i botten och ej runda 5 tf

djeft draga repen ej lå ftarkt, forft fig boi\

At
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A t nu fa Madhinen i gäng, få tages et rep

af I tums diameter^ och få långt > at det fom
lågges kring triflan Fig» I. och It, fcdail

om (4?.) och fift kring lpånn- triflan (T.)^ då
det efter det måttet fpetfas val tilfammans : hu a

ru de fkola korfa Cg kring de ftorre och min*
dre triflbrna, finnes af ritningen. Spånn-triflané

(T.) nytta år 3 at ftåndigt hålla repet i fpå.n-

ning och jåmn trycknings i anfeende til vigten

(U^ fommedelftet litet rep år fåft uti Spänn-
triflans båga 5 och ^år igenom et häl uti gölfvetj

denna vigten kan okas och min&as, alt fom re»

pet biifver flakare eller mjukare til
?
och bor Vig-*

ten ej vara ftarkare, ån at den förhindrar häflhin-

gen på triflbrha» For ofrigt mårkes, at altid

bleck- Cylindern vändes med Solen ? och ej bak-
långes j ty eljeft tager den lilla kuggen (Å) e*

mot och da förhindras rorelfen på Cylindern*

Denna Råns* machin* fom jag nu pa 4tdé

året brukat vid min gård Fullero i v eftmanland j

med ganfka flor fordel til mitt utlade af råg^ korn
och hvete* famt hjelpt andra dermed

?
har jag ef

behoft gora annan ändring eller lagning på 5 åri

at då och då låtta et nytt rep på honom. Det
fkadar ej Machincn , om han går med fåd
til rånfning eller i tömningen i hvilket åif

en ganfka vig fak for ovåligt och lätt folk *

hvars omforg en aldrig kan lita på vid rörliga

verk, och ladant, fom fordrar en ftåndig upfigt
och närvaro* Den aktfamhet bor dock hafvas^at da
vädret och vingarnas holfa (Q.)) vänder % i

kring hela compaflen^ at allenat! efterfe, det re-

pen ej fno fig tilfammans uti denbårade flocken

H 2é (P)
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(P). I hvilket fall man ftiger upp på taket,
och vrider holfan med vingarna tilbakas, til des

repen ej mera korfla fig.

Några fä af de tornåmfta prof jag gjort pa
rånsningarna, viljagi kårthet nåmna.

iof tunnor råg rånfades, fom var full med
Tranårter, då jag efter rånfningen fick i g kappar
tranårter, 1 Tunna 7 kappar flo-låd, at brukas i hus-
hållet , och 8 tunnor zp kappar god, ftrid och
ren råg, utan en enda tranårt uti. Denna råg

vägdes med Herr Dire&euren Ekströms Span-
ncmåls profvare, och fants, at den ftrida låden

vägde åfven lå mycket fedan rånfningen , fom den
orånfade låden tilforene, i anfeende til det, at

tranårterne och flo-iåden fom afgingo, tagne til-

fammans,vågde lika mycket med den ftrida låden:

då man vet, at arter åro mycket tyngre til vig-

ten, ån någon annan lådes-art. Jag har |fun-

nit, at tranårterne fvara emot andra goda ordi-

naiie arter, fom | kappas mindre vigt på en ftru-

Icen tunna j få år det ej underligt, at (åden väg-

de lika efter rånfningen fom tikorene, faft ån få

mycket odugeligt bief fråntagit $ och gifver det

ét flört efterfinnande vid rågs vågning , då den år

dermed blandad, färdelesom et ftop afTranårter

våga jåmt 83 lod vi&ualie vigt, och gor då en

itruken tunnas vigt til 144 lifspunds tyngd, fom
år drygare ån rågen, hvilken i det hogfta lårer

kunna tagas til 1 3 a 14 lifspunds vigt.

En annan råg rånfades, fom cj var blandad

med tranårter, da den förbättrades til en f kap-
pas
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pas ftorre vigt på tunnan. Jag har ock haft fådan

råg, fom förbättrat fig i rånfningen til i kappas

och mer vigt på tunnan ,
dådenej varit fårdeles

god förut til anfeendet.

Med Korn- rånfningen kan man ån finna ftor-

re noje i profven, lårdeles då kornet år mycket

blandadtmed harra,f@m vid följande experimentet-

{kedde: det togs i tunna korn, fom höltiLisp.

I
mark. och 13 lod häfta på tunnan , deraf utrån-

£des genom korn-(ållet 1 Lisp. z mark. 16 lod

hafra, fom folgde med flo- kornet, differeneen*

Tom år 29 lod hafra bler qvar uti kornet, i anfc-

ende til dels korns ftora ftridhet.

En annan fort korn fom togs, hade ^14 haf-

re-korn på 10 lods vigt, rånfades och gick f
gångor genom fallet , då allenaft 19 hafre- korn

blefvo qvar på de 10 lods vigt.

En fort korn, fom hade 40O hafre-korn på

10 lods vigt, rånfades och lämnade 14 hafre-korn

qvar, då det gått 7 gånger igenom fallet.

Än en fort korn, mycket ftridt, fom hade jrjr

hafre-korn pa 10 lods vigt , lämnade allenaft f

korn hafra qvar i kornet , dl det gick andra gän-

gen igenom iållet. Med Gumriks-korn, fom ha-

de 40 hafre-korn på 10 lods vigt, lemnades alle-

naft 1 hafre-korn qvar , då det gatt 1 gånger ge-

nom iållet.

Da defle jtneforfta kornilagen vågdes pIHen?

Ekftroms Spannmåls profvare, få fa-nts, at ftruk-

na tunnan blef til 1 4 kappas båttre vigt. Pa det

fiarde korn-flaget blef tunnan til | kappas bättre

H 5
vigt,
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vigt, och på gumriks-kornct blef vigtenoktcr til

i£ kappas vigt på tunnan, Af de måfta defla prof-

ven kan man finna, ät hafverblandadt korn kan i

detnogafte bliiva godt, rent och ftndt korn til

Utfåde , farnt at nyttan af denna råns-Machin år

fanfka ftor for en landtman, och ej af få dryg
oftnad fom den fer ut til, då alt,utom blåckfåilen^

kan göras på landet. Defle bläckfall til rag och
korn göras häri ftaden, hos en blåckflagare vid

namn Gothard Lyders, boendes på regerings-ga-

tan i defs eget hus, hviikcn jag inrättat at göra
dem med upfilade hål eller och oupfilade, då

• hvar och en kan fjelf igenom filt egit folk jåmka
hålen efter talk , til de mått fom forr år omnämt<

Sluteligen måfte jag nåmna en rånfning, fom
jag vann antenligen med denna Machin. Min fog-

de hade lagt tiifammans alla de tranärter, fom han
fkilt ifrån rågen på logen unJer kaftningen, och
Utgjorde 101 tunna, ibland hvilkajag fant något

råg fom jag ville hafva nytta utaf ; då låt jag alla

defla arterna gå igenom Machinen, hälft det li-
ftade mig intet dagsverke , och fick 22 kappar
ren råg derutur, fom var den aldraftridafte och
vigtigafte man någonfin vill fe > men at få arter-

na at ej rinna for fort in i fallet, få måfte jag gora

lika fom en liten damluka uti (kon £ et qvarter

ifrån den ftora trattens nederfta ånda, och alleuaft

lemna få mycket rum under iukan, fom bchofdes

til arternas lågorna fram{lappande,

Alt annat fom kunde vara at påminna härvid,

lårer iåtteligen finnas under fjelfva bruket och
nyttjandet af Machinen.

Upfkl. 4 Mm< 1756.

BE-
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BESKRIFNING
Pd et /lags Grås-hoppor m Not ra A-

merka.

Af

PEHRKALM.

Bland de mångahandayr-fån, fom finnas iNor-

ra America , åro åfven en. art af Gråshop-

por, hvilka for några deras Synnerliga egen-

{kaper flcull tyckas fortjena en befkrifning.

Af Ängelsmånnerna hår på orten källas de;

Loctifis och utaf de hår boende fvenflca hafva dc

fått namn af Gräshoppor. På Latin kunde hon he-

ta Cicaddy maxilla utYaque linets oäo tramverfts cm*

emtis; alarum margine infmm lutefcentt
'

Denna Cicada tyckes vara aldelesfamma fpe-

cies med dem , iom finnas uti Provence och Lan-

guedoc uti Frankrike, och åra belkrifne och af-

ritade af Herr REAUMUR uti des Memoires

pourfervir a P Hifioire des Itifeftes , t* V. Mem.

IV, fah. XVLf,
i, z. 5» <$. Men vid den Ameri-

canlka finnas ganfka många egenfkaper, fom an-

tingen ej blifvit anmärkte vid de Franlka, ellerock

åro aldeles fkiijaktige derifrån.

Deras hemvift år ftorre delen af Norra Ame-
rica. Således finnas dc uti måtta Angelika Provin-

cier derfammaftådes, fom Georgien, Carolina,

Virginien, Maryland, Penfylvanien, Nya Jer-

h 4 y
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fey, Nya York 'och Nya Ängland. Likaledes

har jag lett och hordt dem uti Canada. Når jag

fedan refte genom Iroqvoimas land up til det ftöra

vattufallet rTiagara, borde jag dageligen des-

fas fkrål i Ikogarna * ty de kunna ej ^erna fitta

långe tyfta, chvar iom hälft: de uppehålla fig.

Innan jag (krider vidare , vil jag gifva en be-

fkrifning på deras (kapnad.

Hufvudet^ fitter nåftan perpendiculairt mot
ftållet den ilar på, dock gar det nedantil litet

låftgre roåt
?
at det gor en hvafs vinckel med krop-

pen. Pannan år fvart, formerande en hvafs kant

eller angulum acutum. På omfe fidor om hufvu-

det, eller pakinbenen, åro 8 ftycken utholkadc

lineer, dragne Parallelt med h varandra. På fomliga

åro deffe hvita,på andra ej .Ned mot munnen år huf-

vudet kantigt, hvareft det flutes i en hvafs fyl-lik

flubulatuitf) fnabel eller fnyte, fom ligger under
broftet, Bafis af detta fnytet år gulaktig. Undre
fidan zi detta fnyte, då det ligger under buken,
har långs efter fig en utholkadlinea, fom den vo-

re råfflad med en lång (kåra. Ofvanpå år hufvudet
fvart, och emellan ögonen fitta 3 fmå uphogda
ivårta glånlande pun&er»

Ögonen åro uphogde, rode, med en hel liten

fvart ognaften.

Hornen c\\tr aniennerne hår-lika (fetaceae) fvar-

ta 5 ty lin. Géom. långa.

Broftet (Thorax) år ofvanp% eller på ryggen

litet uphogt eller kullrigt, hårloft (glaber), glatt

dier flått > fvart. Den delen af broftet , fom är

när-
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nårmaft til hufvudet, år fvart, ojåmn, med en an-

nan fhedtgåendeuthålkad linea eller lkåra. Ofvanpå
ryggen bak om Thorax, der Vingarne gå ut, år cn
liten fvart glåntfande plåt eller lamina, likalom

det vore någon del af Elytris.

Magen (abdomen) år på ofra (idan gråaktig och
hårig. På undra fidan år brädden eller kanten af
ringarna eller incifurerne gul, men nåft derinnan-

fore årode fvarta. Eljeft åro bagge fidkanterne af
magen fvarte eller morckgrå.

Vingarne åro fyra, nåftan dubbelt få länga

fomkropppen, genomfkinlige , eller af fådan
hvitfårg,fom fluguvingar, med ådkilliga bruna
ådror , (om lopa långs efter dem. Nedre kanten
(margo)af vingarna år tjockare och gulaktig. Vin-
garne ftota tilhopa midt oivanfor ryggen, och gora
fedan med ofra fidan eller kanterna en hvafs^kant

eller vinckel bak-åt. Den brädden eller kanten
(margo) at vingarna, fom går från bafis, til des dc
ftota tilhopa, år gul> men den ofriga kanten, fe-

dan de ftott tilhopa, år ljus och genomfkinlig,
men nåft derinnanfore går en fvartaktig linea eller

åder, fom år parallel med ytter fta kanten eller

brädden.

Fotterne åro (ex. På det fråmfta paret år den
delen af låren^ fom vetter framåt, flat (plana)
fvart glånfandé* men den delen, fom vänder fig

bakåt, är kullrig, (convexa), guU den nedre le-

den af defTa lår år gul, hårlos > glaber), framforc
kullrig, (convéxus) men baktil forfedd med z:ne

fvarta fmå taggar eller tänder. Benen mörkgula*
Fotbladen fvarta. På de ofriga fottema åro låren

H f fvar-
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ivårta, gula, hårlofa: benen brunaktiga fotbla-

den fvarta. Vid bafis på hvardera af af det fifta

parets lår fitter en lancet - lik hvafs tagg eller til-

Ökning.

Nåftan midt under magen, dock litet mera
bak-åt g-ar en Dart ut, hvarmed Gräshoppan
fticker fonder barken på trån. Den ftråcker lig

bakut, ligger tått utmed magen, år trådlik (fili-

formis) tjock fom en lagom fyrtal, brun glän-
fånde, $i lin. Geom. lång, på åndan, af den fi-

gur fom en lancett, famt hel hvafs. PI undra

lidan af denna långa darten år, långs efter 5 en ut*

holkad iinea.

Uti åndan af ftjerten fitta ock zrne dartar,

karta, tjocka, mot åndan hvaflare, något litet

håriga* Tor hånda, at inie&et vårper med
defle, fedan det förut gjordt hål med den for-

Längden af hela Gräshoppan, vingarne inbe*

räknade» år il dig- 5% lin. Geom. Långden af

vingarna l é dig. 1. lin. G. Bredden, der den år

tjockaft, 4, lin. G. Dock åro fomlige en liten

grand ftofre, lom andra åter ibland åro en liten

mon mindre.

Vid denna yrfånaden år fynnerligt, at de
fomiiga år komma fram pä deffa orter uti en obe-
fkrifvelig myckenhet, och det uti en haft, innan

man nåftan vet ordet afy men deremellan gå flere

år förbi, på hvilka man endaft får fe och hora nå-

gon enda hår och der i lkogarna>

Det
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Det träffade juft iru at jag rakade vara^uti

America et af de åren, da defle kråk uti en 1 å o-

trolig mångd infinno fig. De hade da pa

flera år varit bårta. Jag fick derfore nu tiltålie

,

at gora hvarjehanda anmärkningar vid dem.

Ar 1749, d. 2S- Maji ft. nov, (Jag betjenar

mig alt id hår af den nya ftilen) kommo defle Lo-

cuits eller Gräshoppor tram i Penfylvanien uti fa-

felig myckenhet ofver hela landet. De hade legat

Vinter-tiden och helaV åren förut ned i hal uti jor-

den, fåfom Eruaej men denne dag kropo de ur

denna fin vinter-päls, och kommo fram uti deras

fomraar-klädnad. Man fågnäftan intet trä, hvar-

ken i trägårdar eller i Ikogarna, på hvilkas ftam

ej var fullt der af. Somlige hade^ akteles kru-

pit ur fina IkaU andra höllo fom båft på, at ta-

ga fig ut, få at halfparten var inne,
n
Och halfpar-

ten ute. Någre hade ock kommit få vida, at de

begynte forfoka fina vingar. Det var märkvär-

digt, at dagen förut, eller den 21. Majivislte man

éj af dem. Jag lopp både den och denåft foregå-

ende dagarna alleftådes uti fkogarna, at famla bå-

de orter och infe&er, med flera naturalie r: men

jag blef ej varle en enda: det famma har

åfven håndt med andra. Utan de kommo alla fram

denna morgon,, och det icke allenaft på et ftålle ,

Utan ofver hela landet, fom man ledan fick förnim-

ma, och jag åfven til en del fåg denna dag, at

de kommit fram ej allenaft i Ikogarna vid floden

Skullkil, utan ock vid Handelsman P. Kocks
Landtgård belägen j 3. Angelika mil från nyfs-

nåmde Skullkil, Det var lika fom de fagthvar-

andratil. Ännu voro deheityftaj men alt folket
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fade, at de efter 3 eller 4 dagar fkulle efter van*
ligheten börja gora (ådant ljud i fkogärna, at man
ej fkuile få hafva ljudet for dem, få at den ena
mannifkan näppeligen vore horandes, hvad den
andre bredeWd honom talte, hvilket jag ock fö-

dan befmt vara ganlka fant. Det var otroligt,

hvad myckenhet af deffa nu fans, få at på 17 fr
fades hår ej varit defs like. De funnos nu ofver
hela landet. De mångfalliga hål , fom man hår 1

landet fer ofver ak i jorden, af den ftorlek , at

man kan fatta et finger uti et fådant, voro tilhål-

let for deffa Gräshoppors fkråpukar, innan de
kommo fram. Jag fåg ofta åtfkilliga af deffa fkrå-

pukar nåd förut, innan de kommo fram, fit-

ta i opningen af deffa hål; men jag visfte ej hvad
{lags kråk ville blifva deraf. De kommo meren-
dels krypande om natte-tid ur fina hål, van-

drade få up for trån och ftrån famt orter , afklåd*

de fig der fin Ikråpuke eller mafque, fom fprack

fonder ofvantil, då de kröpo derutur, futo få en

ftund och torckade vingarna, och begynte fedan

forfoka, om de kunde fly^a. Skråpuken eller

malqven blef fittande faft pa trädet eller orten,

der Gräshoppan lämnade den, hvarifrån den fedan

blåfte ned på marken, eller ock fkolgdes ned af

ragn. Marken under tråna låg måft ofveralt full

af deffa fkråpukar. Hons voro mycket fnåla, at

taga deffa Gräshoppor faft, juft då de kropo ur

firia hål , dem de begärligt ato: afven det famma
gjorde åtfkillige andre foglar. Det lår då, tor hän-

da, varaorfaken, hvarfore SKAPAREN forord T

natj at defse Ikola komma fram om natten, näm-
ligen,, at de ej mage blifva upåtne af foglar, in-

nan de hinna klickas fram , och komma i det ftand

at
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at de kunna flyga undan. Jag har mig ej visft be-

kant, om de fjelfve gråfva hålen ned i jorden,

deri Ikråpukarnä ligga, eller om de betjena fig af

dem, fom åtflcilliga flags Torndyfiar gråfva. Man
fer hår, at hvar fom pa marken häftar komma at

fålla fina excreraenter, gråfva Torndyflar fullt

med hål derunder ned i jorden , den må vara

fa hård fom 'den vil. Dock tyckas Torndyflar o?

gorligen kunna hinna gråfva få många hal, fom

fordras til defla oråkneliga fvårmar af Grås-hop-

por.

Den 2f följande Maji började defle Gråshop-

por at låta hora af fig uti tråden} ty det år at mär-

ka, at de hafva fit måfta tilhåld up i tråden, och

fer man dem nåftan aldrig ned på marken. Det
blef nu et fådant Airik och buller af defTa

i flcogen, i fynnerhet i fkogslundar, at det hör-

des pa långt håll, och flculle den ena månniflcan,

då den råkade komma til fådana {fållen, ropa tåm-

meligen hårdt til den andra, om hon annars flcul-

le hora, hvad fom talades j och der den ena ftod

et litet ftycke från den andra, fick den vål lof,

at uphåfva fin roft af alla krafter, om den andre

flculle forftå och åtfkiilja, hvad den famme fade.

GouvernementsSecretairen Herr Peters be-

rättade, at vid de dagar defle kommo fram, hall

en karl på at gråfva en grop , och når han kom til

12. fots djup, fant han en gaafka flor myckenhet
ueraf, fom hollo på at komma up. Herr Wil-
lings, fom famma är var Major eller Borgmåfta-

re uti Philadelphia , beråttäde , at han då råkadt

vara ute på landet , når defle hollo på at vifa fig i
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dagsijufet, och med egna ögon fåg, at en man
fom 6611 på at gråfva en grop, fanten ymnoghet
af defla til 4 fot i under jorden, der de då voro
fyiTellatte, ät bora lig halup til dagen. Hålet de
gjorde, var hel triiidt och flått, Tom hade det va-

rit boradt med en nafvare. Man visfte ej hvad de
åto, utan tros, at de ätit jord, den tiden de vo-

ro (kråpukar eller eruca^ ty fedan de kommo fram,

kunde man ej märka, at de åto någon ting.

Folket hår i landet voro alla äf den inbillnin*

gen, at de uti en fådan oåndelig myckenhet kom-
ma fram hvart i 7: de år, emellan hvilka år de
meme dem ligga under jorden, endaft at någon
enda hvar fommar vore hår och der i fkogarna.

At défla Grå - håppor hvart fjuttonde ar

låta fig hår i Penfylvanieft Uti en få forundrans

vård myckenhet infinna * derpå har man tam*
lig fåkrä bevis.

Uti Wikaco 'kyrkjo-bok ^ år 171 f. har dä

der varande Svenfka Probften och Kyrkoherden,
federmera Probften uti Hedmora, Herr And*
Sandel infort följande anmärkning :

*f Uti denna (Maji) månad upkom utur jor-

" den fårdeles Flugor eller Gräshoppor, fom de

"Ångelfke kalla Locuftsj desfe kommö alleftådes,

"ja på hårda vågen, utur jorden, hafvandes fkal

"alt ofver fig pa munnen, kroppen ochfotternä,

"och fyntes underligt, huru de med detta fkä*

"let kunde göra hål genom hårda jorden. Når
"de kommo utur jorden» kropo de utur fkälet*

rfiogö få bårt$ ochfattefig aileftådes på trån,
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och gjorde en fårdelcs låt ifrån morgon til

"

afton. Och fåfom de voro til en ganika ftör"

myckenhet alt ofver hela landet, ty gjorde de"
en fådan låt, at man ktiapt kunde hora fkålior- V

na i flcogen. De rifpade up barken på qviftarna"

och trån, och lade der mafkar in, det många hol-
"

lo fore (kulle torka tråna, men vi funne dock det nå-"

Ila året, at det icke fkedde få» Svin och Hons "

hade fin foda af dem. Ja > Hedningarne åto dem, "

lardeles forft, då de kommo,ftekte de dem litet,"

och få åto dem* ty menas de varit af famma flag,"

fom Johannes Doparen fåjes hätva åtit. De va-''

rade hår ej längre, ån til Junii månad, då"
dodde de r

"

Härvid märkes, at Probftén Sanöel forc-

ftod Wikaco forfamlmg från och med år 170Z. til

flutet af Junii månad ft. vet. år 17195 men vid

alla de andra åren, utom 171 5, namnes ej med
et ord om några Locufts eller Gräshoppor; det

dock fåkert fkedt, om de infunnit (ig på fådant

ovanligt fått 5 ty Kyrkoboken utvifar, at Prob-
ftén Sandel viftganfka ftor accuratefle uti alt,

fom hörde til des fyfla. Deflutom berättade alla

gamle Svenfke, at ingen myckenhet af Locuils
vift figpå många år hvarken forr eller efter det of-

vannamde.

Sjutton år derefter, eller år 1732:, infunno
de fig åter uti Penfylvanien i en ovanlig mycken-
het, Hårom har jag val ej fått någon uplyfning
af de fvenfka Kyrkoböcker

, ty de gå alla både
detta och mycket annat med ftillatigande förbi

,

£tor hånda
5 at de då varande Kyrkoherdar vid

Sven-



no 17j£ Apr
r Maj/ Jua,

Svenfka forfamlingarna icke voro få vane, at fli-

fta fin upmårkfamhét vid alt) men af de obfer-

vationer, iom en Ängelsman, vid namn Breint-
nål uti flera år i Philadelphia gjort, och dem
Herr Benj. Franklin lämnat mig del af, in-

hämtar man detta tilråckeligen. Hans anmärk-
ningar i denna faken for år 1731. lyda fålunda "I
" början af Maii (ft. vet.) började Locufts komma
''fram uturjorden.Vidd.il Maij (ft. vet.) kom-
"mode ånnu flera, och blefvo obefkrifveligem

"månge. Vid d. 19. ejusd. (ft. vet.) voro de
"ftarka nog, och började at para fig, hvarpå de
"begynte genombora qviftarna på trän och fticka

"in fina agg. D. zz. ejusd. (ft. vet.) flogo de
*' omkring i ftora hopar. D. 24. ejusd. (ft# vet.)

"kommo ånnu Locufts up utur jorden» d, 13 Ju-
"nu (ft. vet.) fyntes ganfka få af dem mera
"qvar.

Härvid märkes likaledes til ljus i faken, at

denne Breintnal började fina obfervationer

vid begynnelfen af år 1731. och flot dem d. 11

Novemo. ft. vet. då han på et omkeligt fått

flot fina dagar. Ehuru han under hela denna ti-

den har uti fina obfervationer haft ögonen fåfta

måft på alt, få mycket i hans förmåga ftod, finner

man dock ej et enda ftålle , utom hvad nu anfört

år, der han rort något om defla Locufts eller

Gräshoppor. De Svenlke, och andre, intyga-

de ock til«6fverflod, at man ej fedt dem til nå-

fon myckenhet, utan bara någon enda hår och
er i flkogen, til d. zz. Maij forenåmde år 174P.

då få obeikrifveligen ftora lvårmar af dem fram-

trädde.
Huru
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Huru långe defle fedan uti fådan grufvelig

tfiyckenhet blefvo qvar i Penfylvanien ^ kan jag

ej af egen torforenhet fåjaj emedan jag ftrax der*

på koin ät anträda refan Norr åt til Canada. Men
allas enhälliga beråttelfe var* at de fågos i fadan

myckenhet ungefår i 6 veckors tid, hvarefter de

rnafta forfvunno, hvilket ftåmmer in med Pro-
iien Sandels och Brbintnals obfervationer

,

fom förut åro anförde.

Den enda flcada^ man markte dem gora, var*

at de msd dartert uti fin ftjert ri (tade up den mjuk*
och fina barken på qviftar och fmala grenar* ftus*

kö fedan famma dart vidare in i den löfa qviften*

hvareft de lade antingen fina agg-, eller någon an*

nan materia, hvarat en myckenhet qviftar tor-

kade bart. Vid detta fix börande fatte de tillika et

flags flem på grenarna. De rifpade Val få up
barken på måft allehanda flags trån y dock fädes

man funnit, at Ekar och Äppel-trån voro dc $ iatn

de hade ftorfta behag fore. Det var den unga och
mjuka barken på qviftar och fmå grertar* fom
fåledes icke fick vara i fred får dem? ty på dert

tjocka och fkrofliga barken vågade de ej fin dart.

Atenmyckenhet qviftar genom detta deras båran-

de ledan torkat bart och aodt ut , fåg jag följan-

de året påganfka många ftållen^ men jäg kun-
de ej mårka någon vidare fkada deraf Varajfkedd

på tråden, faft fomlige f>åftodo, at åfven ibland he-
la trån derefter af det iamma blefvo bårttorkade.

Tor hånda detta kan fke med helt unga trån, hvil*

kas hela bark år få mjuk , at de alteftådes kunna
få fin dart in uti den famma, eller om de i

for ftor myckenhet rifpade up barken och böra*
1 de
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de fonder de fmalare qviftar på ftorre trän, och
en ftark hetta eller långfam torka fedan ftotte tiU

Måfta delen åro hår i landet af den tankan,

at defle Gräshoppor derfore fpjelka up barken

på tråden, at de (kola lågga fina agg der innom*
Om få i (anning är, kan jag ej visft fåja, faft

det dock (kulle tyckas fa. Min bårtrefa från

Penfylvanien juft då de nyfs utkommit, och in-

nan de hunnit foretaga fig detta arbete, gaf
mig ej tilfålle at underfoka det. Et förekommer
dock hårvid underligt, nämligen, at man aldrig

mårkt til några Larver eller Skråpukar efter dem:
hvart hatva dä de tagit vågen ? Man (kulle likväl

tyckas b4ratro,at antingen famma år,eller det nåffc-

foljande borde (kråptikarna infinna fig, kminftonc
i lika ftor myckenhet, fom förut deras foråldrar

Gråshopporne , om ej iyranogare antal, ty mafi

förmodar, at en Gräshoppa lårer lågga mer ån et

agg, ja ofver hundrade,om hon annars liknar andra

infe&er. Men om hon ock ej lade mer ån 3 el-

ler 4 agg, (om val blefve utklåkte, och hvars

affodä Kom på en gång tram , få fkulle deraf blif-

va få tjockt, at de äldeles vorde ofvertåckande de

Hållen,fom SKAPAREN ämnat dem til foda,och

der trän eller orter då' fallit på deras lått, (kulle

de famma innan kårt tid aldeles blifva utrotade.

Men Den allvife SKAPAREN lårer på nå-

got annat fått fett dem til goda* emedan man
näppeligen fade fig fett en enda (kråpuke efterdem

de nältfoljande är, då de i få ovanlig myckenhet
infunnit fig. Månne de då efter den hår allmänna

tankan begifva fig djupt ned i jorden, foda fig

någon tid deraf, hgga der fedan några år it illa
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1 Gn linda eller puppa i och åndteligen efter et

visit omlopp af tid eller behagelig våderlck, vakna

up, och päta fig fram ur fina gomor? Vid in-

fe&ernas hushållning återftår ånnu mycket at ut-

rönas ;

Når delTe Gräshoppor uti någoti ftorre myc-
kenhet infinna fig, lata Indianerne hår i landet

fina huftrur och barn ga tirj at fånga dem
i
då

k
de

af dem låggas i korgar, foras hem, fämt ledan af*

dem ftekas och åtas i fom ett annan behaglig rnat.

Dock ehuru defle nog allmänt afVillarna åtas, åro

de likväl ej af lamma flag med dem, fom Johannes
Doparen åt i öknen, och dem en del af Öllerlånnin-

garna ånnu bruka til mat, fom man kan le både afD:r
HAssKLQvisTsobfervationer och Herr Atchiatern

och Riddaren Linn^ei bref til Herr Mag, Joh.
Flodman, hvilken det infort uti fin Gradtfal Di-
fputatioft ottl Johannu Doparens Kläder och mat'^p , io,

och följande, hvareft åfven gifvesfigur på faifcrriä Ö-
fteriånrtingars gräshoppor, Imedlertid kan dock af

foregående Villarnas fed inhämtas ^ at folk åfven

på andra orter i Verlden åta Gräshoppor* få

at det ej bor förekomma en underligt eller

aldeles ovanligt, onaturligt och ömojeligt. En
annan rått år, fom Indianerne hår åfven åta^ hvil-

ken icke går få lårtgt från dennyfs omtalte: näm-
ligen, når Getingarnäs ungar ^ der de fitta i kam-
rarna i Geting-boet , blifva få ftöra^ at de få en
liten begynnelfe til vingar , men dock åro hvita,

famlas de begårligt af Villarna, forrl dem fteka
och fjuda, och fedan åta med god föiakfåfom eg
i ardelts delice.
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Atfkilligc flags Creatur, fom Svin, Hons,
én myckenhet (kogstoglar, Hackfpikar &c. åro
otroligt fnåie på defla Gräshoppor, och åta dem
gerna. Man låg Hons icke vilja flyga uf> på
fina nattftållen om aftnarna, den tiden deflc Gräs-
hoppor kommo fram $ utan honfen ftodo och vän-

tade vid tråden alt fom Gräshopporna kommo up
at anamma dem i fina gommor.

Än år vid defla öråshoppor fynnerligt, at

ehuru de finnas uti en ftor del af Norra America,
komma de dock ej på et och famma år uti en fä

gråfelig myckenhet fram på alla ftållen, utan fker

femenligen , at det år, til exempel, fom i hela

ennfylvanien fvårmar fullt deraf , horer. man
uti Nya Ängland endaft til någon enda : å-

ter några år derefter kan om en fommar nåppeli-

gan någon uti Nya Ängland få hafva örljudet for

deras fkral och myckenhet, då man famma tid uti

Pennfylvanien får refa flera mil, utan at kumm
märka en enda : och famma beskaffenhet år med
andra orter hår i landet. Når jag öm fommaren

1749 uti Majo, lämnade Pennfylvanien , fruktade

jag mina oron Ikulle fordårfvas,af det ljud ochvå-
fende deffe hollo uti traden och flcogarna derfamma-
Itådesi. Samma forl och (krål {kallade uti (kogarna

af en del utaf Nya Jerfey, men ju närmare jag

kom til Nya york, ju mera aftog deras buller

och myckenhet, och få fnart jag begifvit mig
från fidftnåmde ort mot Albany fidan, hördes en-

daft då och då någon uti fkogärna, och under-
ftundom kunde jag färdas hela dagen, utan
marka til en enda* De uti och omkring Albany
boende berättade ock, at man famma år ej der

hort af flera, ån hvar lommar endaft vanligt plågar

va-
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yara, fämt at ungefår p ar da iupit förbi , fedan

de haft dem på famma orter uti en fafelig myc»
kenhet.

Följande aret tyfo, dä jag uti April, Maij och

Junij färdades igenom ftörre delen af Nya Jerfey

och Pennfylvanien, fick jag ibland refa hela da-

garna igenom fkogarna , uran at hora en enda,

ehuru jag ibland med flit lyflhade derefter.

Hvart hade de dä tagit vägen, fom åretnäft förut

upfylte alla defla fkogar ? dä jag for från Trav-
ton til Nya York , berättade en der boende gam-
mal man for mig, at han det året 175*0, icke hört

hela Våren, anda til Junii månads flut ft,vet. mer
ån en enda af detta Gräshoppor, der dock, efter

hans egna ord, året näft förut voro der i fkogar-

na flere, ån lofvcn på trän. Under mina refor

famma lommar genom mått hela Nya Yorks Pro*
vince, Albany,och flera af de Iroquoilka Indianers

Land , hörde jag endaft då och då någon enda fur^

ra hår och der i tråden , ej eller hade det året

varit der flera. Men famma Vår hade de uti Nya
Ängeland börjat laga fig tilreds at komma fram

,

men juft i det famma de kommo up, och ej än-

nu vål hunnit torka fina vingar, inföll til deras o*

lycka en ftark froft-natt , tom dödade måfta de^

len , at mufiqven der i fkogärna blef denna
fommar ej iå ftark, fom den annars var tilläm*

nad.

Adkillige afde i Pennfylvanien och nyaJer-
fey boende gamle Svenfke fade, fig helt vift kunna
crhindTa fig, at når någon gång forr defle Gräs-
hoppor i fa ganfka ftor myckenhet hår framkom-

I 5 mity
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piit, har altid det nåftfoljande året derpå folgt en
få ovanlig myckenhet af Lofmafkar, at fkogarna
varit likafom kråkande deruf, och defle matkar

få totalifcr afåtit lofvcn på tråden, at (kogarne

deraf midt Uti Jumi månad ftått få nakna och lof.

lofa forn midt om Vintern. De ville fluta derat,

at famma. mafkar kommit af de agg, fom Gräs-
hopporne året förut ftuckit under barken af trå-

den. Om en få ovanlig myckenhet af mafkar
altid inträffat nåftfoljande året, kan jag - ej visit

fåjaj emedan jag til beftyrkande deraf, ej funnit

något, hvarken i Svenfka Kyrkoböckerna hår på
orten, eller Bteintnals obfervationer, eller i

några andra ffcrifter j men at det denna gången,
eller under mit viftande i America, helt noga.

träffade in, det ar visft* ty uti Maij månad år 17fo.

upkom en få fafelig myckenhet af lofmalkar på
tråden uti niäft hela Pennfylvanien, at jag aldrig

des like fett, och om Wilka jag en annan gäng
fårhafva den åran, at låmna Kongl. Vetenfkaps

Academien en utförlig beråttelie. Men at defle

Malkar ej hade at erkänna forenåmde Gräshoppor
for fina foråldrar, utan et helt annat llägte,

beviftes déraf, at då jag famlade åtfkjlliga af des*

fe mafkar, och födde dem hemma med löf, tik de

undergingo fin förvandling, utkommo utut de*

ras aurelier eller pupper inga Gräshoppor, utan

<en fårdelés art Phalasna. Imcdlertid kan i fada-

m fmå kråk , den allvife och aismågtige SKA*
PARENS hand nog liusligen igenkännas.
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BERÄTTELSE
öm en Man, fom efter utfeende var til

döds frufen, men blefhulpen til Ufsy

u-n - • "Af ' Z . ,. ,.

SAMUEL NAUCLER.
Med, Doft. och Prov. Med. pä Gottland.

m*** -vv^-

Vid mitt viftande uti Skåren hände följande,

fom jag förmodar fortjena najgori upmårk-

f.imhet. En Karl, om 60 ars ålder, ha-

de blifvit, d. 25. Martii fiftledne, af ftormen

upkaftad på en klippa. Denne Man, fom formyc-

ket ofverlafbat fig med Brånvin, fomnade dar

ftraxt,och blef forft andra morgonen igenfunnen.

Han bars, låfom dod, in uti en ftuga,. då jag

forgfålligt underfokte,om något tecken til lif {kul-

le finnas hos honom. Fottren voro aldeles for-

frufne, alla tåerne fvartaktige, undantagandes

ftor-tån på högra foten. Ben, Lar, Armar , hän-

der, mage, Bröft och anfigte is kalle. Kårtarne

ganflta hårdt hopbetne. Lederne aldeles ftyfve.

ögonen ilinne, och når man tog på dem, blinkade

han icke. Ingen andedrågt märktes. Puls eller

hjertats klappande kunde ej eller fporjas. Men
lom hjårt-gropen kändes ånnu litet varm ,

tyville

jag forfoka,om man icke (kulle kunna återftålla bl©-

dens förlorade omlopp och lifaktiga rorelfe.

Jag låt derfore flitigt frottera honom , med grof-

va ylle-klutar, på armar, ben och lår. öfver
*

I 4 Ma-
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Magen och Bioftet låt jag lågga dukar, fom i

fSrnone mycket litet värmdes , men fedan, når
man markte at magen och Brottet började blif-

va värme , låt jag åfven oka dukarnes värmande.
Som jag fruktade at llugans varma Ikulle i början

(kada honom* ty låt jag honom, med litet fång-

kläder under fig, låggas på fjelfva ftugu-gålfvct.

Fottren gjorde mig ej omforg, ty, om Karlen
någonfin komme fig före, fåg det dock ut , fom
han (kulle gå i miftning om dem. Hår var jag

j

ftadd på en ode-ort, (kild vid både Apotheque och
Medicamenter. Torde ock hånda, at näppeligen

något af dem gjordt den lyckeiiga verkan, (om
det enfaldiga medlet jag nu påfann. Det foll

mig in, at når qvinfolken hafva något kott eller

agg, fom åro frufne, de då lägga dem i kallt vat-

ten, hvilket drager kålan ur dem, utan at de få

någon rotaktig fmak, fom eljeft fker. Detta tyk-

te mig åfven bora forfokas vid denna händelfen)

men en fvårighet mötte uti fjelfva medicamentest

application. Som han var la frufen, at det var

omojeligt boja någon led på honom, kunde icke

eller fottren hållas uti vattukårilet. Jag låt för-

denflkul doppa Servietter uti kalla vatnet , lågga

dem om fottren, och fom oftaft omfa om dem,
Efterhand började magen och bröftet blifva

varmare, men andedrågten kunde icke märkas,

forrån efter 4 timmars arbete, kl. 1 efter midda*

gen, Pulfen kunde ånnu icke kannas, icke el-

ler var det görligt, at få upp kåftarna på honom,

Jag gned in något af Torningens Balfam, fom
var for handen, uti Tinningarne och på pulfarne.

Kl. half 4 började pulfen pl kannas och kl. haif

I ungefar > kunde jag
>
med en filfvcrfked, (kil-

ja
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jakåftarne från hvarandra. Nu kunde man hål-

la något uti Patienten, at f6rloka,om han ägde för-

måga at fvålja. Jag värmde derfore litet vin, och
fom der fans något af Medicamentet, Gratia Pro-

batum kaliadt , ty dråp jag 20 droppar deraf

uti fkeden och hålde det uti honom. Så fnaut

han fick det i munnen, vrålade han fom en oxe,
då de omkring-ftäende Tade, at han gaf up andan*

men tvärtom fvåigde han, efter något motRånd,
ned vinet tillika med dropparna. Härefter bör-

jade han något fvettas uti anfigtet och blef rödare

om kinderna. Kl. f började han at blinka, när

någon ftack på ögonen, och KL 6 vid lag, något

rora armarna. Jag låt då lågga honom up uti
*

en fång närmare fpifen, famt lägga om armar och
ben med varma kläden. Ätven fick han et par

fkedblad ljumt vin. Kl. 8 började han täla. Det
gick i början mycket otydeligt,' men fedan man
kunde forftå honom, fantiferade han om,at han va-

rit i en fkog och fått ondt fång, fom de fåja.

Når jag nu fåg om fötterna, var kålen aldeles

bårtaoch tåerne fågo icke fvarta ut, iåfom fSrrj

dock voro f6ttren ännu , tillika med benen , iskal-

la. Kl. ic.ungefår om aftonen, började hanar kunna
litet rora benen, och klagade öfver värk i dem och
fottren. Jag låt åter doppa et klåde i kallt vat-

ten och flå om dem. Han åt då litet ågg-6l och
fof någorlunda om natten. Morgonen derpå vo-
ro fåttren värme, värkte ej eller mera, och
tåerne hade fin naturliga färg y dock voro de med
fottren mycket ome. Pulfen gick då nog ftarkc

och han klagade ofver mycken torft. Hade jag
haft Lancette for hand , hade jag vift opnat ådren

på honom, Men fom jag få väl den, fom mitt III*
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laRefe Apotheque, var nodfakad lemna efter mig,
uti Wisby, tor Skepparens otörmodeliga och
häftiga affeglings (kutl 5 ty nSdgadesjag det un-
derlata. Jag låt koka en tunn hafverfoppa, hvar-

at han flitigt drack. Mot middagen kändes pul*

fen ftillare. Han feck en god opning, föll i lin-

drig fvett, åt något, fof derpa och mot aftonen

låt leda fig uti en .båt* då han kunde fielf på,
men omade dock något. Han refte nu fornogd

hem, och tackade mig, fom Himmelen behagat

bruka til medel, at ftalfa honom från timmeiig,

och, tor hånda, Evig ofärd.

RÖN och BESKRIFNING

Om en obekant bårg art
, fom kallas Zeo~

lites.

Ar

AXEL FR. CRONSTEDT.

bland bårg-arter fomjag famlat och til egenfka-

pcr fokt kanna, har den arten, fom nedan

-

fore belkrifvcs, i elden vift et iä befynnerligt

och fårfkildt forhållande, at den icke kan foras

under något afde bekanta dag, och allenaft gifs-

njngsvis under någon Clafs, efter de utrönte grund-

ämnen i ftenar : Kalk-Kifel - Ler och Tak - Jord.
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Jag har fått honom ifrån tvånne ftållen, nem-
ligen genom Herr Adlerheim, från Svappavari

Koppargrufva i Torneä Lappm&rk, och ifrån Herr
BärgjunkernScHiNDELfrånlslandjmcn icketilden

myckenhet, ät prot i degel mot andra bärgarter

derpå kunnat göras.

Imedlertid år följande med fåkerhet ut-

rönt ;

1. Fårgen år i ftenen från Svappavari ljus-

gul-, och i den från Island, hvit , dels halfigenom-
ikinlig, dels opac,

2. Texturen och Particlarnas figur åf något
fkiljaktig i bagge profftenarne. Svappavari arten

faller i klot och vågige drummer, ihopfatte at

flråliga pyramider, fom fluta fina fpetfar i et ceotro:

den Isländfka är dels tät af particlar Jfom krita >

då den ock år opac, dels fallande i förvirrade con*
centrique kilar. Den ftråliga lärer vara en drus
eller början til en Chryftallifation af den tåta^

likafom fpaten af kalkftenen, Bårg-Cryftallen at

qvartfen, granaten och {korlen af deras fårfkildta

ftenflag, och vifa alle defle icke någon regulier

figur, dar de icke haft fritt utrymme til anlkjut-

ning.

3. Hårdheten år lika med den, fom vanlig

fpat eller tät kalkften åger , och gifver fåledes ic-

ke eld for itålet; effervefcerar ickeeller med fyrli-

ga Spiritiis.

4. I elden tor biås-ror gåfer och pofer up nå-

ftan fåfom Borax , hvilket Phenomene Svappa-
vari arten båttre vifar, då de om talte pyramider
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fkilja fig från hvarannan och dela flg i minga fina

trådar, fom dock hålla ihop och förvandla fig fårft

i en hvit Spongieuse mana, famt fedan fmålta

med et Phofphorefcerande (ken til et hvitt glas,

hvilket i ftarkare hetta drifvit, blifver klart, o»

fårgadt, fedan luftblåforne forfyunnit, fom tyckas

bidraga til opaciteten.

6. At borax och fale fuGbili microcofmico
lofes den up i elden utan gåfning, faft långfamt.

7. Sal foudae har dårtil ftark attraftion famt
lofer honom up med häftighet: och kan man på
kolet drifva Svappavari arten j men icke den Is-

låndfka, til rent glas. Som den förra finnes jåmte
Koppar-lafur, fer man vid detta tilfållet fpor af

Kopparens medfolje, i det glafet foril blir rod^

brunt opa£t. Så vifar fig ock Kopparen i épn
gröna lågan : icke deftomindre kan man icke anfe

det for annat ån accidentelt.

Efter et fådant forhållande at domma, kan
denna icke foras til de bekanta fpat-arter, dit 6g-
namättet och hårdheten iynas v^lja bringa honom,
hål Ii fom han ej gåfer med fale fuubili, ochfmåiter

lått med fouda fältet^ tvårt emot egenfkaperne hos

de ftenar, fom hafva kalk til grund-åmne, efter

rnin ringa férfarenhet.

Äsbefter hafva långt ifrån icke dylikt forhål-

lande : och ftrållkorlen , fom med den förra nog
almånt confunderas , fmåltervål, fom hela fkorl-

flågtet, tåmeiigen lått för fig fjelf, men icke med
dylika omltåndigheter. Imedlertid kommer den-

na nårmall otverens med Sorlen, och ftår årtnu å-

tey at röna, om deffe alle hafva fin låttfmållthet af
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inblandade metaller eller af den jord, fom år de-

ras grund-åmne, hvilken dä år vida Ikild från den
itrånga Kifel-jorden, och fnarare ån denna må kal-

las Vitrefcens, om det namnet kan behållas for

någon Clafs af ftenar eller jord,

>En myckenhet af ren art, fom hos ofs icke

ånnu år til fångs, (kulle gifva lågenhet til forfok

at »yttja honom i någon handaflogd-

At förekomma vidlyftiga cpitheta, fom med-
föra hvarjehanda olågenheter,och namn, fom inne-

bära någon egenfkap ,
gemenfam med flera artef

,

tager man fig driftighet, at kalla denna utan atfigt,

Zeolites.

Inkommit d. 21 Febr.

BESKRIFNING
Om Strå-kardors plantermg

y

Ingifven af

ERIC GUSTAF LIDBECK.

Stråkardor (Dipfäcuf Fulhnttitt)^ fom brukas vid

klädes- våfverierna til (jellva ruggningefi, åf-

ven vid Ffilets tilverkning, hafva bittils ttiäit

fåi ikrifvas från Frankrike, dar de til ftörfta myc-;
kenhet planteras, men nu växa de äfven få väl

här
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har i. Skåne, öch befinnas vara långt båttre, i an-

feende dårtil , at de åro ftyfvare, och ändock ic-

ke fpringa fonder under arbetet.

§. 2. I b&fjaii af Maij upgråfves langa fån-

gar af god och väl tillagad Trägårds jord , til 33

4 fots bredd , och gores långs efter 6 eller 8, %

til 3 tums djupa fåror, hvari fron helt tunt utfås

och fedan ofver-myllas. De kunna åfven ock utlås

i Junii Månad på nåmde fått,

§,3, Infaller rtark torka efter 11tfådet, kunna
fron hvar g:de dag vattnas, meneljeft är det ej af

noden. I ofrigt år angelägit at hålla plantorna, (om
efter 14 dagar gemenligen vita (ig, fria från o-

grås, och jorden mellan fårorna los och lucker*

§. 4. I följande Julii, och Augufti Månader
åfvcn i början af September, har man tilreds et

ltyckeland, hvars jordmån bor vara en lerblan-

dad mylla, hviiken icke behofver vara få fynnerlig

fet eller mycket godd, fom då med plog upkores,

et par gångor, om det förut cm aret ej fkedt,

och derpå upkaftas landet med fpade, på det jor-

den måblifvalofare och ogråfet komma bårt, lamt

lägges i långa fångar til s eller 6 fots bredd.

f . På forenåmde tid tages plantorna up,

ll-gges i en korg med jord och afputfas bladen of-

vanpå, at ej mer ån 2 tum år qvar, famt åfven

affkäres det fpitfigafte af roten, då plantorna ned*

f åttes i z rader pa nyflnåmde långa fångar, til 8.

eller 10 tum emellan hvar planta: hålen gor man
gemenligen med en träpinne, och fåttes plantan fa

djupt, fom hön flått tilféreue: jorden tilklåm-

.mes,
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mes, och kupas 5 på fammafått, fom når Tobaks-

6. Sedan haller man jorden kring plantor-

na los och fri från ogrås, fom fker med dertil gjor-

da jårnhackor. I September eller Oörober, äf-

fkåras alla bladen en tum ofvanjorden, emedan i an-

nor håndelfe en myckenhet ar vatten famlar figi

de ftora kupiga bladen * hvarigenom roten ofta

rutnar bart: ej at fortiga, det jag forfokt, at de

plantor, fom på detta fattet handteras, våxa ftar-

kare och gifva ftorre famt bktre hufvuden.

§. j. I början af April nåfta år, börja deflc

plantor atdrifva, och i Maj fåtta hufvud , fom
i flutet af Tulii fta klådda med violetta blommor.
Under all denna tiden bor man i a 3 gånger, alt

fom det fordras, hålla jorden med forrnamde krat*

tor los och fri från ogrås, anda til flutet af Au*
gufti eller början atSeptember, da hela ftåndet,

fom då ungefärligen hunnit til 3 alnars hogd och
har en myckenhet af hufvud ^å fig, urtages och
föres i något hus, dar vädret får fpela pa. Seder-
mera affkåras karde-hufuden med et qvarters lång

ftjålk, bindas i bunter til zoihvar bunt, och hån-
ges i fölen at torkas

,
hvarigenom de blifva fkar-

pare, Sift tages froen varfamt utur, genom det

man med fingrarna ftryker på taggarna. Derpå. for-

fåljas Kardorna, til 6 eller 8 daler Silfvermynt
for 1 000,

1. Om plantorne fattas tätare ån 6 a 8 tum,
få blifva kardborre- hufvuden ej få ftora.

plantor utfått as.

t. Dår
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z. Dar defTe åra fette på 5pna falt och vä-
dret frifkt far fpela pä, våxa de rått våi och blifva
ftarkarc.

3, Deffe blommor åro begärlige for bi y h vil-

ket jag ofta med nöje fett.

4, Är landet lagt, få göres mänga djupa få-

ror til vattnets aflopp
,
ty denna plantagen tål in-

galunda någon fank jordman,

5. Kardborre Hufvtiden forteras: de fmå och
omogne bindas for figfjelfva.

6. Då mycket" rågn pra fommaren infaller,

7. Infaller ftandigt rågn, ftraxt efter deflc

jkardoT åro uptågne, bora buntarna hångas i nå*

got mm fom eldas, at bli torre och fkarpare.

8. De frön fom åro 2 a 3 år, kunna ny ttjas til

utfådej men åldre duga icke-

1:0) ilarnet hade tvånne hufvtiden med fine

§T% halfar, fom futto vid kroppen eller

$LJ Truncuy Håret på båda huivuden
var
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Var Växt ned ofver pannan til ögonbrynen och på
halfvi nåfan*

ä:o) Funnes trenne armar: den forfta tog

fin början pa högra fidan, fom på et naturligt

barn ; den andra afven iå på vånftra fidan 5 men
den tredje tog fin början bak uppa vånftra ftul-

ler-bladet, oqh krökte fig omkring den Vånftra

armen. Fingrarna på denna handen voro något tjoc-

kare och längre, ån på de andra, och naglarna på
dem af,famma finger , liknade honfe-klon Anta-
let af finger på denna tredje armen voro fyra*

3 : ) Voro trenne lår , ben och fötter. Tvårtne
futto naturligen och voro ofver alt val (kapade*

men det tredje tog fin början bak uppå den vån-
itras land, och låg åt vånftra fidan, på defs fot

voro fex tår, fom hade naglar lika honfeklor,låfom

på tredie handen*

4:0) Rygg-knotarnak?ndes dubbla, och Vörö
tvånne Ani.Den ena Anus var til ftorlekenordinairi

men den andra ganfka liten*

j-ro) Til konét var det et fiicke - bard.

6:0) Når broftet 6pnädes/antsétHjårta
5
midt

i broftet liggande, lika tjokt ofvan och nerfore,

och inclineräde åt ingendera fidan : hade fina i:ne

Hjårt- Kamrat och Auriclef

.

7:0) Ludgorne voro fullkomlige, och gick ur
högra lungan et lufft-ror til det ena hufvudet*
och ur vånftra lungan et annat lufft*ror til det an*
dra.
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p:o) I bukens hålighet fants intet något 0-

vanligt, förutan 2 :ne Mat-ftrupar, fom, et fin-

gers bredd ofvcr Diaphragma, ftotte tilfamman
och formerade en Matllrupe eller cefophagus,
fom gick til magen: enlefver, en mjelte, z:ne

njurar. Tarmarna voro enkle och etlnteftinum re-

étum*

Når barnet föddes, hade det litet lif. Mo-
dern lefver ån och mår val.

Denna befkrifning med afritningenTab V.har
Herr Regements Krigsmanshus Chirurgus Sven
Wallman i Wadftena til min Fader fkickat,

fom både fett och öppnat barnet.

Botemedel emot Tandvärk y

Inlemnadt, af

CARL FREDRICH RENSTRÖM.

J|u
oftare en fjukdom förekommer, ju flera me-

I del hafver noden tvungit folk at upfoka der-

P emot. Så har det ock gått med Tand-vårk.

erfore vet jag ej , om emot någon fjukdom gif-

vas få många Läkemedel , fom emot denna. Men
hvar och en lårer hafva mårkt, at hvad fom hjel-

per den ena har dertore ej hulpit den andra * ty

har allmänheten fallit på den tankan, at det år

mera et lycke-fkott, ån en Vetenfkap, når någon
botas for denna plågan. Naturligare hade det
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dock varit at (luta, det af Tandvärk gifvas åt*

Ikilliga llag, och at det ena flaget ej kan botas

på famma fått, fom det andra: famt at,om deflefla-

gen blefvo val utredde, (kulle denna fjukdomen

ej blifva fvårare at bota, ån andre. Den Tandvärk,

fom hafvande huftrur åro underkaftade ^ hvilken

ock ofta röjer i hvad tilftånd de åro * måfte vara

olik det {lag, vid hvilken nägon Gicht-Ma-
teria ftantrat på Tandrotens benhinna, Den flags

Tandvärk, fom kommer af Skorbjugg, måfte va-

ra olika med den^fom kommer hos dem, hvilkas
våtfkor åro (kåmda af någon Veneriflc kråmpa<

Den tandvärk igen, tom kommer paroxysme-vis

på viffa timmar, lika fom enintermittent feber, må-
fte vara olika med den? fom kommer af matkar i

,

tänderna.

Åter igen måtte den vara olika, åtminftone

til påfölgdernaj om denhafver fit fåte uti Cavi-

teten af tanden, eller uti Tandrotens yttra Benhin*
na, eller uti Benhinnan fom bekläder ffelfvatand-

holfan. Likaledes måfte Tandvärk, fom kom-
mer af en frått tandj \j#ra olika med den, foiö

hårrorer af en fluft,

M<ert det år ej mitt verk , at utreda alla des-

fa {lagen af Tandvärk , och vifa huru det ena
Ikal kannas ifrån det andra

?
hvad påfölgder hvart

flag kan hafva 5 och uti hvilket flag hvart öch et

af våra emot tandvärk allmåttt brukeliga medel
iijelper eller ej kan hjelpa.

Jag vill allenaft gifva tilkånna, hnruledes
jag under en min rela til Weflmanknd fett cn
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häftig af flufs härrörande tandvärk blifva lycke-
ligen botad , och det med et medel , fom hvar
och en lått hafver tilgång til.

Curen anflildes på följande (att: Man tog
vid pafs z kannor frifkt , rent kalle -eller Bruns-
vatten och kokade det up ; i en val fortent pan-
na, til defs det blef ljud-hett: (log det fedan i et

djupt kåril eller fat, fom ftåldes på en ftol, midt
emot hvilken den fjuke fatte fig, gapade högt
och böjde ned hufvudet helt når ofver fatet. Der-

på höljdes en duk ofver hufvudet, halfen och fa-

tet , fa at ej ångan af heta vattnet fick flippa bart

utan upftiga i munnen på patienten.

Straxt märkes anfigtet ofver alt drypa affvett:

den värkande tanden kändes helt kall, och 6m-
nigt vatten rinna derutur, få val fom utur munnen.
Den fjuke får ej fvålja ned något afdetta flytande

vatten, ej eller tilfluta munnen , utan i det hog-

fta en fjärdedels timma dermed uthärda.

Sedan det år ofverftltt, torkas fvetten vål afr

och bindes et rent klåde under hakan och hålles

åfven med dylikt for munnen, at ej någon kold

for häftigt må oroa tanden.

Detta hafver jag fett * men vidare fades mig,

at^ro vårken emot formodan (kulle återkomma:
få kan dagen derpå åter famma Cur anftållas, da

det fåkerx hjelper*

Detta år båft at verkftålla om qvållen, kart

forr ån den fjitke vill begifva fig til fångs : få at

han



17 5 6* Apr. Maj. Jun* 131

han efter curen får hvila och hålla fig varm pä
lorbem lte 1 att.

H\'ad fåledes anförd t år, har jag låtit en och
annan forfoka iom blifvit måft innom et dygn
hulpne och ledan ej kant af någon fådan vark*

Upl. d. 8 Nov. 1755.

m RÖN •

Om Froffors och Ältans uphåfvande ge-

nom Koppor*

t ,
' .

(

;

.« Af

PETER JONAS BERGIUS.

Det år icke något nytt eller {ållfynt,at Sjuk-

domar af cqntraire befkafFenhet kunna al-

tid igenom hvarandra bårttagas, och det

år icke eller ovanligt, aten hop Chronifka kram-
por kunna ofta utrotas medelft andra fjukdomar

,

fom åro af den art
? at de fortaga och likafom for-

dela de orfaker , hvarutaf de hårrora. Således

vifar dageliga forfarenheten , hvad det förra

vidkommer, at diarrhée bårttages genom en på-

kommande obftruéfcion, och hvad det fenare be-

träffar , har man af både åldre och nyare ftrifter

nog många exempel, at några flag Fallande-fot,

iåfom ock Raferi, kunnat bårtdrifvas medelft Fros-

fan o. £ v. Men at hetfiga (acuti) fiukdomar
K j (ko-
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ikoia formedelft andra hetfiga fjukdömar kunni
Uphåfvas, til defs de fenare hunnit vant fin tid ut,
och deruppå åter komma tilbaka, iädant år ver*

kelsen iåilfynt och aldeles ovanligt. Jag har

likval, under den Koppo-farfot, fom nu hår i

Stockholm varit gångfe, rakat, at ibland den
fattiga hopen, fom fokt mig om hjelp, inhämta
hårutinnan tvånne ron, fom jag hår har den åran

for Kongl Academicn framlägga,

Pigan Brita Jertsdotter, 20 ar gammal, fick

frofTan vid Päfketideii 1 7ff , men blef henne cjvitt

medelft fiådcrfaft och Hiernes Teftamente, fom
hon intog hvar morgon och kom derafifvettning*

Kärt deruppå foll hon in i en hetfig fjukdom med
yra och vårk i hela kroppen, hvilken ock ef-

ter någon tid gick aldeles ofver. Fram vid Ols-

måflan vardt hon angripen af Tredjedags froflan,

fom ledan varade anda til Julen ; men llannade då
af, och lämnade Kopporna i ftållet. Hon fick då
elaka koppor,föm voro famtnanlopande f tonfluen-

tés) och låg demf til fångs uti 6 veckor, under
hvilken tid hon hvarken hade durchlopp eller

fpottning, men fick en fvulnad ofver magen, fom
federmera flög fig til benen. Omfider gingo val

kopporna ofver , men innan hon hant at hämta
nog krafter igen, til at ftiga up, kom hannes

Tredje-dags Fiofla tilbaka, och holl fedan uti til

Mars månads flut i innevarande ar, då bemålte
piga kom til mig, och fick botemedel, lå vålder-

emot, fom den nyfs nåmda fvulnaden uti benen,

Sj o-mannen Gladers barn, af 6 års ålder, (juk-

hade vid I7ff års flut uti Ältan^ hvilken påkom
hver-
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hvarannan dag, med någon liten kold innan het-

tan angrep. Magen vardt ftor ochhard, famt

under broft-benen upfvullen med nägon ömher.

Denna fjukdom fortfor fåledes uti s veckors tid

,

då Barnet fedan hårdt började anfåttas af en Fe-

ber, fom jåmt varade uti $:ne fulla dygn, både

for och efter middagarna, och hade på fifta dyg-

net hjertfprång med fig i följe. Når detta var

öfver, flogo der ut Koppor, hvilka federmera

blefvo fammanlopande , hvita och tåmmeligen

fvåra. Mårkeligt var då, at den fvulnad , tom.

altid plågar följa med Kopporna, icke kom forr

ån på iztte dygnet, då kopporna redan begynt

torkas. Barnet hade fkåf-tals durchlopp ->

o
men

fpottade icke. Nyfsnåmde fvulnad gick bart ef-

ter 6 dygns förlopp. Men magen var lika ftor

medan kopporna påftodo, fom han förut varit, un-

der Ältan. Sjelfva Ältan marktes icke det ringa-

itetil, hvarken under koppornas eller den derpa

följande fvulnadens påftående, varandes altråbar-

ta"hela 4 veckorna. Men ftrax detta var gångit

förbi, infann fig Ältan å nyo, då hon kom med

2 paroxyfmer å rad , och höll fedan up uti 4 da-

gar } men kom åter igen, och varade derefter pa

famma fått fom förr, til defs jag vardt deruti an-

litad och fick förelkrifva botemedel.

Når jag vid et tilfålle berättade om defla of-

vannamde Rön för vår vårda ArchiaterHerrDoa.

RoséN, behagade han meddela mig r.ne andra

rön, fom han fjelf fått uti Upfala. Tvenne Barn

uti et hus, det ena om 9 år, och det andra^m 8,

fiuknade der in af Ältan, hvaraf det ena plågades

uti fulla 3 månader, men det andra icke fylleft
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få långe. Efter bemålte tids forlopp , fingo båg-?

ge Barnen Kopporna 5
dock icke af det elaka fla-

get, då Ältan på Hunden förgick > och kom fe-

dan aldrig tilbaka,

Utgången var nu val, fom fes kan, icke ena-

handa har och i mina i:ne ofvan formålte Ron y (a

vida der både Tredje-dags-Froflan och Ältan ef-

ter Kopporna kommo igen
5
men hår ej vidare

forfpordes. Dock håller jag mödan vård t vara,

it det ena med det andra anteknas, på det man
med tiden , enar flera Ron hårutinnan kommit at

famlas, må kunna få riktig kunfkap, huru härmed
igrunden hänger tilhopa. Vi hafve nu nyligen fått

et Ron om dem , fom fått Froffan under påftåen-

de Koppor, hvarpå Herr Doét. Schultz i fin

relation fager fig fett et exempel,

BERÄTTELSE,
Pd hvadfått den åkta Angtna och andra

Svulnader t halfeny
pd ganjka många

lyckeligen blifafi curerade,

Framgifven af

Mi HENR, JACOB SIVERS,
KongL Hofpredik. och Profl: i Tryfcnmv

edan jag vardt kallad til Tryferum,blef jag

; varfe, huru åtfkiliige Epidemifke fjukdo-

mar i min forfamling 5 fom medAnnexerna
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Fogelvik och Hannas beftår af 2.300 och några

fålar, förkårtade mångas iif, i brift af goda läke-

medel, h varpå fig hår i orten ingen foriiod , ic-

ke eller for fattigt folk var tilgäng til eri pålite-

lig Läkare, ianfeende at fomlige hafva 6 mil til nå-

gon ftad.

Alldenftund nu min ftora kårlek for Natural-

hiftorien och naturkunnigheten dragit mig långt

för detta til Studium Medicum, uti hviiket jag

mig vid lediga ftunder roat och ännu roar, med
några af de beromligafte Läkare författade Skrif-

ter, til exempel Boerhavens, von Hallers,
HEisTERS,de Heides, Horfmans, Bontekoes,
Helvetii, Mayernes, Stahlens, Wedelii,
Benedicti Richters, ' Ett-mullers, Lan-
giorum, vår lyckliga och beromliga Roséns, famt
fleras ock fådegamlas* fådrefmig min borgerliga

fkyldighet, tillika med min Chriilendoms plikt,

at (kaffa mig nödiga Läkemedel af våra Apothe*
ket. 4

Jag anlade derfore et litet Apothcfc uti et eget
rum, fom jag dertilvidmin Bokfal och.Naturalie*
Kammare låt bygga, Tom icke fkedde utan kofl>

nad, h vilken en, fom vii gagna det allmänna,
aldrig bor akta. Noden och kårleken for mina
Ahor^re lärde mig, at efter formågo pra&ifera uti

Medicinen.

Sedan genom flitigt låfande, Thcorien, och
genom ofning torfarenheten tiltog, fom år en
äf de^ ftorfta Lärare 3 få gaf Herren fin vålfi|*nel-

fe, fom jag med min dagbok, hvilken jag haller

K f of*
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ofver mina patienter, kan bevifa. Ty Gud har va-
rit fa nådig, at at dem, fom i farliga och fvåra

ljukdomar frågat hos mig efter hjeip, och hvii-

kas antal fig mänga är, til och ofver fo befligit

,

knapt en eller tva olyckligen blitvit döde, och
det vifferligen icke genom min oforfigtighet.

Ibland andra Land ftrykände ljukdomar gar
hår i orten fom oftail den Åkta Angina, eller far-

liga halsfjuka^ bvilken, lom bekant år, fororfa-

kas deraf, at undertiden Mukuli laryngis, ibland

ock Mufculi pharyngis åro fvullne och inflam-

merade, ibland ockfå bagge flags upråknade Mu-
fculi tillika.

Jag har icke låtit forfummat vanliga metho*
den, at bota denna fjukdomen , fom efter om-
iland igheter fker genom åderlåtningar under tun-
gan eller pä Armen, kliftir, omflag, injektioner af

tjenliga gurgelvatten, fvettningar, laxationer,

koppande,» med mera. Praecipiterande Pulver, hvar-

uti iapides prunellse , ockfå ibland en gran Cam-
pher, efter den berömde Doft. Friedrich Höff-
mans gifna rad, icke blifvit glömde, harjag de
fökande ockfa låtit bruka. Men alt detta har fål-

lan velat göra den onfkeliga verkan, til des jag,

då all hjelp fyntes vara farång och morbus varit

defperatiffimus, gripit til et medel, fom .eljefl

hos ingen af mina lårda Medias dårtil blifvit fo-

reflagit, oaktadt det, med förfiktighet brukat, uti

ganfka mai^ga andra fjukdomar gjort tjenfl uti al»

la tider, fom förutan forfarenheten hos hvar Lä-
kare , kan fes (at fortiga mänga andra auélores) af

den berömde ProfelL uti Rom, Dod. Georgai
Bag-



I7j6* Apr. Maj. Jun. 137

Baglivii Dijfert. de ufu & ahuju veficantiujm^ ttfykt

uti Lion \69j. Af Attis Medicorum Berolinenf. Dec>

L Vol I. p. zz. Dec. IL FoL V. p. 24. ///.

p. 96. 100, 99. 103, D. Laur. Heisters Chi-

rurgie , //. deten Cap. XX. p. 432.

Jag har nämligen, ar 1747 uti Junio, i cn
fvårAngina, (då Mulculi pharyngad några da-

gar voro hos mig få inflammerade , at jag i an-

feende och fjelfva tungan var til fårgen brunröd
och fvullen, icke kunde hälla munnen ihop, eller

fvåljaen enda droppa vatten), når alla andra me-
del voro forgäfves, börjat gora forlok på mig
fjelf, och låtit det bekanta Rmplaftrum veficato-

rium officinaie eller det få kallade Spanlka fluge-

olåfler uti en fpec. Riksdalers ftorlek och tjocklek

åggai Nacken, på det ftålle fom af Anatomicis
vallas nucha. Dådet famma efter iz timars for*

lopp gjort fin vanliga och riktiga verkan, gaf få

val inflammationen i Musculis, fom i tungan ic-

ke allenaft genaft mycket efter, utaii jag vardt

ock innom några dagar aldeles reftituerad.

Samma medel har jag fedan uti famma farli-

ga fjukdom hos mer ån 30 Pcrloner, hvilka jag
alla af min dagbok kan namngifva, utan den rin-

galte Ikadeliga påfolgd, genom Guds Nyd lyckeli-

gen brukat , fa at det aldrig en enda gång fia-

gitfelt, utan varit och år mitt remedium prse-

fentiflimum uti Angina, få väl fom i alla andra in-

vårtes fvulnader i halfen.

Sedan blåfan, fom plåftret updragit, blifvit

afklipt med en fax, har jag patienterna låtit z

dygn
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dygn med et kalblad forbinda faret, fom hvar
ijene tima likval blifvit renladt, på detde (kadeli-

ga och fvulnaden åttadkommande våtfkor (Materia
peccans) matte ännu längre utflytta, hvareftcr

de fedan i a 3 gånger om dagen fmort fåret med
iöt grädda, til des det med en ny hud blifvit öfver-

dragit.

Denna befynnerliga Curen lom varit på
få niunga fjuka månnifkor iykelig, har jag här-

med velat uptäckta for Kongliga Vetenfkaps
Academien. Kanfke, at flere Hals-fjuké deraf

kunde få bot, fåfom jag for några månader, ic-

ke utan he fynnerligt nöje, låfit , at Herrar Me-
dici i Berlin ^ år 1723, fig af famma plafter uti

angina fpuria hafva betients fom låfes in aclis Me*
dicorum Berolincnfium Dec. II. Voll. V. p.

Det (kulle fågna mig, om jag igenom det«^

ta mitt ron och fortok kunde ock fa i Medicinen*
hafva gagnat det allmänna. Flere och lärdare an-

delige Man, ån jag, uti vår och andra Religioner,

hafva vinnlagt fig om den få Gudeliga (om ange-

näma och nyttiga Läkare-konften, af hvilka mig
nu allenait komina i minnet Leo Allatius ^Willjam Act*EY,Jo. Gerhard, Simon Har-
ward, Joh. Watson, S. Van. Till., Casp.
Cruciger, Jo. Adam Schertzer, Georgius
åndr.Hyperius,Marsilius Ficinus,Jo-.Rist

Ji

Petrus Forerius , Pet. Moi-iNiEUs den åldre,

Thomas Frankland , Jo* Hancocke^ Scc.

Åt forja formålen och derjåmte befrämja de fju-

teis halflu utan vinning och egennytta i fin forfam-

ling*
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lirtg, hvareft inga andra Läkare finnas, kan omo*
jéligen milshaga Herran, eller illa uptagas af män-
ni fik or.

Herr Arch. RoseNrhar Hg ofvcr föregåendeRon fa-

lunda utlåtit

:

Herr Hof- Predikanten SIF*ERS Cur tycker jag
bor inforas ^ andra af det vordiga Prediko-dmbetet til

upmuntran
, fom /kulle kunna rådda många lif^ om de

egde någon kunfkap i Medicinen, Sjelfva Curen or val

ej aldeles ny , dock hittils af fä brukad. Når en god
åd°rlutning går fornt , kan den i Angina göra fanma
&al n >> fom i ophtalmia^ eller fom i Plcureftc^ når vejica-

torium lågges påfiållet^ der fiynget fiåt\

UTDRAG
Af en berättelfe , om Jordbäfmngen, fom

kändes i Cadix, den i:fta November

Infand af Acad. Ledamot Herr ULLO A ,

Coniuicud. Capit. vidKongl. Spanlka örlogs- flottan.

Den rrfta Novembris Ar t7ff > i dagningen,

flod en dimbavid Horizonren ifrån Nord-
Veft

5
förbi N.N.Oft alt tilöiier, det

ar; längs efter Kulten, fom går ifrån Rota til Porr
de S:te Marie, och utgör omkretfen af hela hafs-

vi
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viken.Den ofriga delen af himmelcn var klar/Ther-

mometern ( formodeligen af Reaumurs Ther-
mometrar , pä hvilka 1 1 gr. åro det famma , fotn

1 f pade Svånflka), fom var uthångd i fria luften på
Norra fidan, vifade 115 grader; och en annan li-

kadan, fom var fatt i en obebodd Sal, vifade 1 5* grad.

Qyickfilfrets hogd uti en Barometer var 285 £
lin. lom år den medlerfta graden uti vackert va-

der.

Molnet, fom hade ofver&ylt Horizonten
pa Norra fidan, Hungrades fmåmngom, och vid

klickan 8 for middagen , var hela luften klar. Det
blafte fakta Nord Wett, och alla tecken lofvade

en klar och behagelig dag.

Men vid kl. 9. 53 minuter for middagen, be-

gyntc Jordbåfningen, at låta kanna fig, genom
helt {vaga (kakningar, fom icke blefvo igenkän-

de at andra , ån dem , (om vorö vane vid fådana

håndelfer i Naturen. I det famma började nåftan

hvar månnifka må illa. Man kånde hos fig rörel-

ler, fom tycktes vara convulfiva, beledfagade af

hufvud-yra, finnes oro, matthet och fveda i hjär-

tat, och åndteligen af ryfningar i hela kroppen,
fom åro vanliga tecken til en foreftående hardyuk-
dom. Det fom bidrog, at ofvertyga dem derom,
var, at man forfta ftunden, af 1 och i minut un-

gefär , ej kunde mårka någon kånbar rorelfe i Por-
tarna, timret eller i fjelfva murarna afhufen.

Efter denna forfta tid af 1 och \ minut, under
hvilken jag af den ftolens rorelfe, på hvilken jag

fatt med cn bok i handen, kunde märka, at jorden
dar-
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darrade, begynte jag at blifva varfe cn (kakning i

cn dor, fom var tilfluten, fyra fteg ifrån mig.

Jag opnade henne^ förr ån fkakningarne,fombleivo

mer och mer häftiga, (kulle hindra mig derifrån, oeh
fom jag fåg at jordens darrande förökades* gick

jag ut på en ledig plats, fom låg nåra der intil.

Der fåg jag redan helt tydeligen Tornens och ho-

fa
Byggningavs roreife, fom hotade at falla vid

var och en hvålfning , fom gjorde at de lutade

ån at den ena, ån åt andra fidan.

Alt in til denna (lunden hade dådens invåna-

re ej kunnat förftå råtta orfaken til defia tilftoter,

fom de kånde. Men fedan de ej hade någon
anledning at tvifla derom , luppo de, fylde med
fala och frucktan, til Torgen och de lediga platfer,

fom finnas vid vallarna, De(Te blefvo i et ogna-
bleck helt fulle pied folk , hvilkas fkrik och oro
forokte föHkråckelfen.

Det håftiga Skakandet varade ungefär 1 och
i minut, och fedan form inf!:ades det nåftan ge-
nom famma grader, fom det tiltagit, lå at efter

fyra och en half eller fem minuter (attcs Jorden
åter i fin naturliga hvila.

Skakningarnas häftighet var få anfenlig, at

uti Dom-Kyrkan föllo de ftora ljusflakarne ned af

altaret, och lamporna, fom gungade ån hit ån dit,

brotos fonder. Prefteme, fom firade ftora Meflan,
och tolket, fom den biviflade, lemnade Kyrkan
och gingo nedQagne af frucktan, at foka fin fri*

ftad på öpna fältet. Det famma hånde i alla Kyr-
kor i Cadix. Men fom faran hängde ofver hufvu-
det> få kunde man fe forfkråckelfen målad i alla an*m
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figten, utan fkilnad til ålder y kon eller andra om-
ftändigheter.

Sedan jordbåfningen afftannat , utan at haf-

va fororiakat något fall eller ikada, i den oåndeliga
myckenhet af klotter och hus, fom finnasiCädix^
blef dagen åfven fa vacker och ftilla^ fom den
varit tilforene. Folket, iom åter kom hem hvar
och en til iitt, fätte (ig til fina fyflor eller deö
andakt, iom All Helgona-Feft fordrade. Men
de hade knapt återvunnit fit lugn, då en ny
och ftorre fara dem afverfoll. Kl, 11. ic. mi-
nuter kom en gruflig hog våg, ifrån Syd-
oft, fom gick ofver hogdenoch bröftvårnet afval-

len bredevidDomkyrkan
9
och kaftade fig ofver ffelf>

va muren. Vattnet fteg åtminftone 36 fot högre *

ån det plågar gora vid den hogfla Flod i Cadix.

Denna Våg-kaftning gick rundt omkring vallarna

och fom den fann mindre motftand på den fidan,

fom går ifrån Porten de Lä Caleta in til Slottet

S:t. Catharina, och derifrån emot Redouten de
Bonnet* och emedan muren der utanfore årupbygd
efter vanliga Byggnings fåttet> brot den fonder

broftvärnet up vid hogden af kranfen på muren*

få
fex farfkilta (tallen, görandes åfven få många

IL Det förfta, om $6 Spanffea alnars långd.

Et annat om f f ; De andre mindre anfenlige. Deii

häftiga tryckning, fom verkade på ftenarne och

grufet, kaftade dem otver 80 fteg ifrån det ftållety

hvar ifrån de biifvit brutna, och ibland dem funnos

någre få ftore, at de voro af 7 alnars långd och
ågde lika bredd och tiocklek med kranfen. Ga-
torneoch hufenaf Qvarteret de 1a Vigne, fom år

det lågfta i Staden, blefvo fatte under Vatten ge-

nom denna forfta upfjon,
1 J

Vat*

1
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Vatnets gaufveliga v åldfamhet,och den häftig*

hets grad , med hvilken det fågs ftiga lå ganlka

högt öfver den hogfta Upfjos vattubryn
?

tipfyll-

de hela Staden med fårfkråckelfe.

Men hafvet blef, til all lycka, i famtna hä-

ftighet lågt, fom det hade ftigit, få at emellan
början afnoden ochflutet af Ebben, var ej långre,

än en fjerdedels tima. Men det varade ej lån-

ge , forr ån en ny våg kom äter , med famma våld-

lamhet och ftyrka, fom förra gången. Til kl. tu

efter middagen gjorde hafvet fex ilora upftig-

ningar, och fororfakade åfven få många obdkrif*
veliga forfkråckelferhos folket*

Defle förnyade tipftignlngar fortforo hela deti

ofriga eftermiddagen 5 Dock få , at de hvar gång
blefvo mindre.

Ibknd dem, fom funno (ig på de h&fcft belåg*
ne orter och icke voro hindrade genom några fyllor,

fom fordrade deras upmårkfamhet , voro flere fom
hade hordt et hemligt buller, fom gemenligen
dånar under jorden, for defs fkaköing. Men ftor-

ftadelen af folket markte antingen ej detta olycke-
liga forebåd, eller vi fte icke fivad det var. Men
hvad fvimningar och ondt i hjärtat beträffar, fa*
dane fom de titftå på Hafvet, fom ej åro vane der-
vid s få låto de fig kanna få allmänt , at ingen var
fom ej derafblef antaftad,alt ifrån en tima for jord-
bäfningen, Denna opafllighet varade hete den of-
riga dagen. Så at en myckenhet af Folk inbil-
lade fig, at Jordbåfhingert varat mycket längre,
In han verkeligen gjorde. Någre trodde at &ak-
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ningarnehade råckt enhalf titfiä, och andre at dt
ej hade uphordc hela dagen , falt ån de då och då
lemnat några hviloftunder. Det år helt vift, at

hufvud-yran och de ölägenheter, lom man få al-

mant kånde, rörde kropparna få (larkt, at få fnart

man ftannade , tycktes fullkomligt, at jorden darra-

de
?
oanfedt man ej kunde märka någon rorelfe

i Portar, tråverke eller fielfva hufen, fåfom
vid forfta ikakningen , hvilken endaft bor raknäs
for värkelig-

Sträckningen från Sydoft til Nordvåft , fom
defie ftotar hade haft , var en flor lycka for Ca*
dix. Ty Hafvets fqvalpningar fom folgde den
lamrna, kommo långs efter kuften och vallarna

på ftaden, ifrån S. Pierre , alt in til landsporten.

Vågorne itotte derfore mycket fnedt på vallarna

genom tangerande liniei% och utofvade fåledes

ej håfti^afte ftyrkan på ftaden. Men om de ru-

fat emot Cadix efter råtta vinklar, få hade for-

rnodeligen murarnas ftyrka ej kunnat emot-
ftådem: Staden och alla defs förfkantfningar hade
blifvit forftordc,

Sjelfva Jordbåfningen har cj fororfakat något

fall eller annan olycka , men floden hargjordt ftor

fkada,ochmånge månnifkorhafva deruti drunknat;

i de nåitgränfande ftåder och orter, harJord-
båfningen varit dels mer dels mindre våldfam.

Skeppet le Choro , fom tilhörer Compagniet
de Caracas, och inlopp den 6:zc af denna Månad
i viken vidCndix, kommandes från America, har

kåndt Hafvets flcvalpning, mer ån i fcmil från denna
Hamnen, med få ftor häftighet, at Befattningen,

fom trodde fig vara forlorad och råkad på ^rund
g-cnom Styrmanens okunnighet eller vårdslöshet

»

nä-
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?

flåftan var beredd at käfta honom i Hafvet. Haa
.kunde imediertid ick^ begripa, huru fkeppet kunde
fortfåtta fin kofa, oanfedt de häftiga ftötar, fom
gjor.de at hela defs kropp lkakades, lika fom det

ltott emot dolda klippor i hafvet, och fororfaka-

de ftor oordning i Mafter, Rar och Segel. Man
kan inbilla (ig defla olyckligas bekymmer, {om
blefvo hotade med fkeppsbrott genom tre nya an*

fall af laka många åtlkilda ftotar, hvilkas oriak

de icke kunde gifTa til.

Et HolIåndfktCovoy-fkepp, fom åfven den%
inlopp i denna Hamnen, har k and t iamma verkan
#ära intiLCapdeS: te Marie. De vislte e

j
eller hvad

man- (kulle {kyllä for det buller, fom fogninargftä i

Skeppet gjorde, och de ftotar, genom hvilka

det tycktes at de (kulle blifva (lagne i ftycken e*

mot obekanta klippor i defla haf.

Officeraren iom Commenderar Befåttiiin*

J;en
i Port de Svaso, obferverade at otta dagar fof

ordbåfningen voro alla kring liggande orter :#f*

*^erfkyl<k med en öåndelig hop iniefter,fom ftianjtl-

drig fett tilforene, och fom forfvuiino, få friärt

jordbåfningen uphordt. Han har belkrifvit defla

infeéter. De voro af fammalångd, fom en Curia-
na, men til hälften fmalare. Deras kropp var de-
lad i två delar: Den for fta var helt ftacktig och be-
Hod endaft af hufvudet och fyra fötter j den an-
dra var längre och rund. Vid flutet ägde de två
fmå fnablar eller antenner af Girculairé figur. De
hade två heltftakota vingar, af hvilka de icke kun*
de betjena lig til at flyga. DefFa Infe&ers Fårg
rar fvan. En dylik ftor fvårm af flygande fmå-
krak fyrites t Lima eftef den ftora Jordbåfningen,
fom denna ftaden forftorde , d. -2g. Öéfcob, 1746.

L 2. DefFe
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D,efla infe&ers alftrandc gick i Perou efter Jord*
båfhingen , men hår har den fkedt förut* Det fy-

nes fom ofverflodet af de Dunfter, fom upftcgo

från jordens innerfta och voro fororfakade af den

förfta gåsningen, fom materierne gjorde, forr ån de

uptåndes, hade bidragit i bagge tilfållen til defla

fmå kråks utkläckande och tilvåxt*

UTDRAG
4Herr BONNETS brefttl H. CARL
DE GEER jkrifvit Geneve , d. 12

Aprd\ 17 jj.

Ihafvcn utan tvifvel fett* uti forfta Tornen af
Memoites det Slavans Etranger iom Acade-
mieniParis utgifvit , de forfok jag gjort for

många år ledan i om våxters plantering uti andra

åmnen ån uti jord , men befynnerligett i Moffa»

Jag har federmera fortfarit med fådatta forfok ,

och freftat många flera åmnen, fom aliefamman

lyckats. De våxter jag fått eller planterat i Mos-
fa , hafvavuxit få fort och beftatt fig fåvål, ja of-

. ta båttre, ån de af famma {lag, fom jäg lått i Jord,

Jag hadeforledit år det nöjer at plåckafköna fruk-

ter, fåfom Ruffin , Pårott 5 Plommon, Kersbårj
af trån, fom varit fatte uti idel Mofla. Lok-våx-
ter hafva i fynncrhet tyckts, ålfka MofTan, Jag

har
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bar fett Tuberofer deruti upvåxa til 4 fots h6gd

,

och bara anda til 40 blommor af en härlig färg

och lukt. Jag har aldrig fätt dem uti den båfta

jord h fkona. Jag har aldrig vattnat dem , fom

varit fådde uti Mofia, mera ån de fom flått i jord,

utan gifvit dem aldeles lika fkotfel. Når Moflan

legat någon tid, uplofes han efter hand til. en fin

fvart jord } hvilket Iker inom % eller 3 år. Om
man fä lång tid lemnade moflan, utan at

e

trycka

ihop honom , ikulle de orter man fått, löpa fara

at do ut, hvilken olågenhet fororfakas åttorna hal

inuti Moffe-torfven, fom lemna rötterna bara hår

och dar. Derfore måfte man tid efter annan tryc-

ka Moffan tilhopa omkring ftammen, få mycket

oftare och hårdare, fom orten ålfkar mera hård

och tåt Jordmon. Men båttre år, at aldeles taga

"t>ort den jord, fom fallit på bottnen i lådan, och

lågga ny frilk Moflai ftållet, hvilket {kerpå det

fåttet, at man låtter hela lådan i vatten , at det

ftår ofver henne på alla fidor, då frayger vattnet

fig emellan inre våggarna i lådan och Mofle-klim-

pen och låflar honom ifrån lådan, at han med hela

våxten kan lyftas utur lådan, utan at den dar i

planterade våxten far deraf illa. Man (kulle tro,

at den fina af Moflan genererade jorden {kulle g5-

ra mera gagn ån {kåda* men forfarenheten har

ofvertygat mig om vederfpelet. De orter jag fatt

i fådan jord,hafva ej blifvit få frodigaoch vackra,

fom de af famma flag, hvilkajag underhållit uti

frifk mofla. Det kan komma deraf, at jorden

ej få vål forbinder fig med rötterna, fom Moflan,

hvilken båttre låter packa fig. Orange-våxter

,

fom ej ville trifvas uti krukor, fylde med den bå-

fta jord, koramo fig ftraxt före, då de flyttades

L 5 »
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i MoCa. Jag kan dertore ej annat ån råda dem ,

fom hafva lättat få mofla , at nyttja honom vid
planteringar antingen ren eller blandad med alla-

hända flags jord och godfel.

Jag har åfven ^jortforfok med papper, hvil-

ket jag har låtit upiofas i vatten och liötas til fm!
bitar, famt dermed fylt fteiv krukor, hvaruti

jag fedan planterat atfkilliga {lags växter , fom
cj beftått iig illa. Vinbårs -Bufkar eller qviftar

hafva deruti burit frukt, fom ej gifvit den efter i

fmak och godhet
7
fom vuxit i Jord,

Med et ord: jag har gjort margehapdå for-

fok at utröna, hvilka åmnen måfl: bidraga til väx-

ternas vegetatioa. Jag har fått Bo hvete uti fåg-

fpån af far(k tall, uti Ek-bark, uti bomul och
ull, uti Svamp, uti kalk och ler-grus,utifand,mo(Ta

och uti allehanda flags jordmon, famt uti blan-

ningar af alla de(Ta åmnen. Våxterne hafva kom-
mit fig uti dem alla * men med åtfkillnad i fårg,

frodighet och ftorlek, likafom månnifkorne ej

blitva lika uti alla Climater på jorden. Jag har

fått både dvårgar och Refar. De växter, fom
blifvit minlt och liknat dvergar , åro de, fom våxt

uti Såg-Spånaf fårfk Gran. De bletvo ej mer
ån 1 hogft tre tum långa, med tjocklek der efter, •

Deras lof eller blan voro ej mer ån två a 3 linier

långe. DefTe fmå dvårgar hafva burit blommor,
och blommorne ganfka fmå frön. De fom ftått

uti Bom-ui och fvamp, blefvo ej mycket ftorre.

Uti MofTa och Ler-grus blefvo de ftörft til väx-

ten. Jag var nyfiken at fe, huru fvon af de fmå

dvärgarna fkulle förhålla fig, då de fåddes i god
jord,
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jord. Dcraf upkommo få Hora och frodiga orter

,

fom af de grotvalte frön, fom vuxit i jord. Den-
na obfervation ar märkvärdig. Den larer ofs , ät

vi kunnc nyttja til var foda den ftfidåfté fåden,

fomgifver det mäfta mjöl, och taga den flodaftc til

iitfåde.i Jag medgifver likväl, ar omltåndighcter

kunna ^ifvas, då lådes-kornet behofver all lin flyr-

ka at fta emot Jord-artens och väderlekens vidrig*

Jag har uprepat de Ron jag uti min bok,
om nyttan, fom växter hafva af fina lof , uti CX
articlen anfordt , at vifa orimligheten af den
mening fomlige hyfa, det god låd kan förvandla

Hg i vild-hafra eller annat ogräs. Jag har velas

förfoka, om mer eller mindre fuktighet kunde for-

orfaka en fädan förvandling-, men det har ej gått

an. Jag har altid fatt (amma llags fäd igen,

fom jag iått.

Jag har funnit, at honungs-daggen år et far;

fom vimr fig aldraförft på Staminaj men jag vet
ej hvaraf detta far kommer.

Tulls fått at bruka åker, år hår mycket för-

båttradt af Herr Chateauvieux. Hans fanings-

Machine åfvergår alt hvad ännu af det flaget va-

rit patånktj den berommesoch efterfrågas allmänt.

Duhamel har forledit år utgifviten Befkrifniog

på denna Machine uti tredje Tornen af finaforfök.

Det fordrar rått forfiåndiga arbetate, om de (ko-

la kunna gora en fådan Machine efter blotta be-
(krifningen och ritningen. Om Komjl. Svenfka
Vetenlkaps Academien åftundar, (kal jag alt for

garna tjena henne med at låta gora en har, alle-

L 4 naft
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naffc jag visfte utvåg, at få honom ofverford til

Stockholm,

Jag har åtven t ar, fager Herr Bonnet vida-

re uti et arinat bref til Acadcmiens Secreterare,

afd. 30, Sept. forledit år, uprepat minaforfok,

angående en förändring pä växter , fom på Fran-
fylKa kallas Ettiolement, och beftär deruti, at ftam-

rnen upfkjuter til ovanlig långd, år at blekare

och mattare fårg, än vanligt , har inga blan

eller utfkott på fidorna, utan allenaft uti öfverfta

andan några helt fmå ofkapeliga blan af blek-gron

fårg. Jag bar beflitat mig at utforfka, hvad
fom fororfakar fådan våxt, antingen jordmörten,

brift eller ofverflod på vatten, luft, varma, ljus eller

annat. Igenom mångfaldiga ron tycker jag mig
hafva funnit , at denna ofkapelighet hårrorer en-

daft af brift på ljus. Växter af famma (lag, fatte

i famraa flags jord, lika vattnade , famt uti fam-

ma luft och varma, hafva blifvit våUkapade, an-

tingen de ftatt bara, ellermed glas-Cylinder täck-

te; de fenare hafva allenaft l)lifvit något mindre*

Men de lom varit täckte med trå-lådor, få at in*

tet ljus til dem inkommit, hafva altid påforenåmde
fått forvuxit fig. Jag undrar ej på, at de hafva

mindre liflig färg j men det år obegripligare, at

mer eller mindre ljus kan andra proportionerna

och fkapnaden på fjelfva växten. Imedlertid kan
detta gifva anledning til flera nyttiga Ron,

AN-
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ANMÄRKNINGAR'
Om den Få~]juka, fom en lång ttdgtaffe-

rat
y
nu hår * nu dår uti Europa $

Infånde ifrån Berlin af

ERLAND TURSEN. (*)

1. §.

varaf denna fjukdom haft fin forfta uprin*

nelfe, kan icke annorlunda ån gifsnings-

vis lågas.

De anförde flcål til forfta uprinnelfen, uti den
forledit är af trycket utgifna Ängelfku Befkrifnin-

gen, tyckas vara fannolikait,

z. §. Men at fjukdomen fortplantas genom
fmitta s och at fmittan fker genom de ijuka krea-

turens ånga , det vitnar dageliga forfarenheten/

Det förra (kulle jag tro, at ingen nekar, och
det fcnare (kal jag bjuda til at bevifa nedanfore.

3. §. Ångan af det fjuka kreaturet kan ej

gora andra Ikada, forr ån ljukdomen kommit til
*

fin hogd eller mognad.
L f At

(*) Herr TURSEN, Phyfices och Oeconomia ftudiofus,

har, efter inhämtadfäker theoretrfk kunjkap utur A-
natomie och Medicine,famt någon har hemma förvar/*

vadforfarenhetutiBojkaps-fjufidomars botande, fa K.
Collegii Medici underdånigaforeftällning,blifvitbenå-r
dadmed underhåll och tilrdckeliga refe-penningar, at på,

utrikes orter än ytterligare ofva fig uti den hågftnodiga,
men härtils mycket forfumade Vetenfkapen, angåendefa.
väl andra kreaturs , fom i fynnerhet Häftars jjukdo*
mar och deras botande*
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At fjukdomqn ej forr fmittar, fcr man af
dem, fom haft fina kreatur fiåndigt i hus ^ under
det fjukdomen graflerat i någden, i tanka at fria

dem derifrån* oqh då et genom ovarfamhet ?ller

okunnighet blifvit af fmittan angripit, hafva dc
andre ej blifvit (juke, forr ån fjukdomen hun-
nit til mognad hos det forfta, fom fjukna.t.- Om
fommar-tiden kommer den forr til mognad, ån om
vinteren. Hvad ljukdomens mognad är, fe ne-
danföre.

4. §. Blifva kreaturen icke fjuke , dcråft dc
icke nedfvälja ångan, fom kommer af ct fjukt

kreatur, hos hvilket fjukdomen Jcommit til mog-
nad.

Om ångan fkulle. dragas in genom luftrorct*

öch uptagas af Lurig* ådrorna, utan at den förut

vore renad och friad ifrån fin rnåfta flcarphet, iå

{kulle febren Vifa fig fnarare med en ftark blodeté

rorelfe, ån fom fker. Utom detta fet man af ned*

fvålgningen , och de dårpå följande rysningar och
Ikålfningar, at ångan ej har ia ftarkt gift, fedati

den gått igenom lungorna, och kommit i blodet,

at den kan orfaka fjukdomen > ty fådana verknin*

gar kunna ej härröra af lungorna, fom ej åro för-

fedde med få ftor myckenhet af nerver, at dc

kunna åftadkomma fådan rorelfe* Se mera bevis

hårpå uti Forvarings -medlen....

f. §. När kreaturen mårka någon ovanlig

luft, få hafva de en befynnerlig trånad derefter,

och nalkas antingen ftåliet, hvarifrån den har fin

början, elier ock ftå de itilia och fluka den i fig

med begärlighet, då de blifva befmittade.

6. §. Myckenheten af ångan och åfven krea*

ttirets befkaffenhet gor ändring i fymptomerna.
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Får kreaturet mycket af ångan, la påfoija

ftålfningar: mindre, få komma rysningar da och
da: år kreaturet fett och ftarkt, få blir fetNna
ftarkare och tvärt om.

7. §. Når ångan blifvit nedfvålgd, få blan-

dar aen fig med födan, går federmera med uplos-

ningen och utdraget af födan, genom magen i

tarmarna, och kommer med mjolk-faften til blo-

det. Det kan ock hända, atnågotaf det , fora pa,s-

fcrar förbi mjoik-kårilen Jean uptagas af fug-roiien.

Den nedfvålgde ångan beiordrar en fnar&re fö»

dans uplofning och utdragning, (folutio & ex-
tra&io) derigenom, at den aggar nerverna och
yt-ändarna af puls-ådrorna, och orfakar en mera
våtfkornas tilflytning. Ångans langa våg at gå år

orfaken, hvarfore fjukdomen ej märkes uti hor*

jan, om icke genom ryfningar étc. fom af kånne-
teknens beikrifvande kan fes.

8. §. Sedan ångan få vida hunnit, at den
komnnk i blodet, få börjas en defs ftarkare rörel*

fe derigenom, at denna ånga Jättar och aggar puls-

ådrornas kånflo-hinna, fom ock något har ät be-
falla ofver blodets gång.

9. §. Ångan gor väl blodet fkarpt, men har
icke den egenfkap hos fig, at kunna göra
blodet tjockare, fom fomlige orått påflå; utan
blodet blir deraf tjockare , at des tunnare delar

utdunfla.

Bevis har man nog derpå, at ångan ej gor
blodet tjockare på annat fått, ån communicative*
fåledes icke i och for fig fjelf, når man jåmförer
denna fjuka, då den graflerar om fommaren, med
famma*{juka, då den grafferar om vintren* ty

om fommaren åro dunftroren mera opne, foljakte»
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ligen (ker genom blodets häftiga lopp utdunftnin-
gen ftarkare, hvarigenom defs tunnare delar gå bart»

hvilket gor, at blodet blir tjockare och ej kan
circulera uti de minftavafa ,'capillaria) måfte få-

ledes ftadnaetc. Om vinteren deremot åro yttre

dunftroren af kélden ii &mman-fnorpte, at foga
utdunftning (ker, hvarfore blodet behåller fin fly-

tighet, och (kulle icke fjukdomenhafvafå mycken
ityrka, derelt icke Mang-fållen vore, fom gor,
at (jukdomen, fedan den något avancerat* år

obotelig om vinter-tiden.

10. §. Genom det flåndiga aggande,hlifva dc
finare kårilen, fom hafva mått mot ltånd, (lappa och
eftergifvande.då blodet genom fin förut tångnakraft

gor utbrytning, ftannar och går til forrottnelfe

y

men om fommar-tiden ftannar den uti de minfta

kårilen for fin tjockhet (kul, och går til forrutt-

nelfe. Når jukdomen få långt kommit, få kal-*

lar jag den mogen i ty dl kan den fmitta andra

kreatur, I i

n v §. De våtfkor, fom filas ifrån blodet,

få åfven fkårpa af ångan, och blifva ockfå tjocka-

re fmåningom,alt etter fQm de tunnare delar bårt*

dunfta ty då har icke blodet tilråckeligt af tun-

na delar, at ge ifrån fig.

Jag (kulle tro, de flåfte mårkt, når deras krea-

tur varit (juka , at ur nåfe-bororna i förftone fi-

lats et tunt vätte» v men ju längre det lidit med
fjukdomen , ju tjockare har det blifvit.

i z. §. Gallfjukan och Gulfot få ock kreatu-

ren håraf$ måft altid den förra, men fållanden

fenare.

Få-kreaturen åro mera underkaftade GalKju-

k&n, ån något annat flags kreatur, emedan de

haf-
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hafva ingen Duftus hepatictis. Gallan måfte ga

uti Gall-blåfan, innan den kan komma i Duode-
num. Når opningen af du&us Choledochus blir

fvullen genom (karpheten af våtfkor, ia fa krea-

turen Gallfjukan y når gallan blifver förhindrad at

komma in i Gal- blåfan från vafa biliaria, formedel ft

ingångens tilfnorpning , lå blifver Guifoten en

låker påfölgd. Kreaturen åro vål underkaftade

mycket grus och ftenar i gall-gångarna* men al-

drig har jag mårkt det vara orfaken til Gulfoten,

hvarken af utvårtes eller invårtes kånneteken.

Ij. §. Når forruttnelfe börjas på de Hållen

,

hvar ftägnation eller extravafation år, fom fter

til myckenhet uti maga och tarmar, få intager

den forlt ftorre rum , fedan bryter den 16 fl: och
orfakar, genom fit kitlande, utfot , llundom med
blod blandadt.

Mage t)ch tarmar hafva måft kånneror af in-

nanmåtet, utom des en anfenlig hop andra fmå ror,

fom år orfaken, hvarfore man finner magen ocii

tarmar iå ftarkt angrepna , når man épnar de dö-
da kreaturen*

14. §«, Lungor, lefver, mjälte och dylika få

aldrig få ftor fkada afdenna fjukdom, at den kan
fågas hafva del i kreaturets dod.

På lungor och lefver fes öfta bölder och vat-

tu-blåfor, hvilka altid hafva fina egna holfon åtmin-
ftone kan jag fåga, at jag fett några tufende Få-
kreatur opnade, fom hart fådana, och alla med
fina holfor. Deffc kunna icke genereras få häftigt,

hvarfore ljukdomen ej kan vara fkulden dertil.

Mörka flåckar fes ofta hos Få-kreaturen, fom
dodt af denna fjukdom, befynnerligen uti lefreft,

och at den år blekj det förra år ftagnerad blod uti

dé
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de minda rören, och det fednare (ker i brift af
tiråckelig 'löpande blod; men detta kan ej fågas

Tara orGiken til kreaturets dod.

1 5T- §- Mf

angfallen ^ fom, om jag mins rått,

han f breda blader eller lameller, år om vinteren

merendels förftoppad i högfta grad; men om fom*
raaren ganflca fållan i denna ljukdomen.

Kreaturen åro val om fommartiden, då näm-
ligen mycken hetta och torka år, underkaftade

förltåppelfc i famma maga, fom kallas mangfali-

torkan men utom det,at de i den fjukdomen kun-
na hårda ut längre, ja kanflce f a 6 veckor, få har

denna förftåppelfe ingen mårkelig feber med fig,

forrån mot flutet. När Kreaturen om fommar-tiden
blifva fmktade ,

uphöra de merendels ftraxt med å-

tande, dåihgenförftåppelfe blifveriden magen* ty

det fom de förut åt it,blifver få tilråckeligen upfpådt
af de, genom blodcns ftarka rörelfer, utlilade vät-

fkor, hvartil ock bidrager den då varande fl*

dans egen fuktighet. Om vinteren deremot up-
hörer ej kreaturet på en gängat åta, utan fmå-

ningom och efter hand afuannar fortt med idiflatt-

det, och fedan ätandet. I föritonc får väl deras

förut tagne föda tilräckelig fuktighet-, men fedan

yt-åndarne af puls-ådrorna blifvit genom det San-

diga aggande utmattade och flappa eller eftergif-

vande, lå kommer ock blodet in uti dem , fom
Hannar etc. Följande har ock ftor orfak, nämli-

gen at fordret' år tort, och kreaturet icke vill

dricka, förr ån fjukdomen kommit til mognad.
Sjukdomen Ikulle få väl uphöraibland kreaturen,

fom fmittofamma fjukdomar ibland månniOcorna,

derelt icke denna magen vore.
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16. §. Atfkilliga vattufoter har jag funnit blifva på~

f61gdcr af denna fjukdomen : fåfom Buk- vatten, Afcites,

Hufvudvatfcen, Hydrocephalus extemus, och hydrops pe-

äonYel ler Bröftvatten.

Aldrig har jag mårkt fjukdomen om fommaren föror-

faka någon vattuiot, men om vintren då och dä, och der
allenaft hos kreatur, fom haft fvag natur. Denna vattu-

fot har intet förorfakats genom något fönderfprungit vas

jympharcum; ty dä {kulle det måil hånda de kraftigafté-

kreaturen, utan genom eh matt blodets drift frän fcjår-

tat, fom gör at Moden famlar fig mer och mer ju lång:

c

den kommer i venerna
,
hvarigenom ådrorna mycket ut-

dånat, i följe deraf bli dunftroren (vafa exbalantia) myc-
ket öpna, då blodvattnet (ferum) trånger fig tii florrc

myckenhet, ån at det kan uptagas affugrören (vala bibula vel

inhalentia), Sugrörens matthet gör ock mycket til faken.

Vore blodtören förfedde med en fådan tunica nervea

fåfom pulsådre-rören , få tillåto de icke én fådan ut-

dåning ; ty förr (kulle de gä fönder, At vattufot ofta föl-

jer på långvarig Frofs-feber, tyckes hafva famma grund,

17. §. Polyper har jag ock funnit hos åtfkilliga krea-
tur jag öpnat.

At delfe icke höra til denna fjukdom, fär man ftrax

veta afågaren, når man frågar, om icke kreaturet haft

andetåppa, förr ån det Quknat ?

18. §. Afutfiag, utbrytning (extravafatio) och för-

ftåppning, undertiden på det ena och undertiden på det an-
dra (tållet, kan man intet med (kål fåga, at ljukdomea
år olika; ty det år allenaft en rilfållighet.

Ibland annat has jag- fett, at vala capillaria varit för-

ftåppadevid qvickanochSlufven, hvarigenom de delar, fom
fSfla, hornet icke haft ti-lråckelig föda, fåledes har hornet
blifvit nåftan aldeles iöft, och lått en annan ftållning, om
kreaturet kommit fig före igen, fom oftaft (kett, när det-

ta eller andra dylika håndelfer infunnit fig under fjukdom-
men hos kreaturen. Det enfaldiga folket har trodt, få val
i anledning af detta , fom ock deraf, at kreaturen hånga
ned hufvudet , at fjukdomen beftätt i hjärnan , men då
Ikulle , om fjukdommen vore i någon hög grad NB. an-
dra fymptomcr Vifa Äg. Mera har om en annan gang.
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Kongl. Svenska Vetenskaps-

ACADEMIENS
HANDLINGAR,

FÖR MåjJADERNA
Julius, Augustus, September,

År 1756.
PRESES,

Herr MÅRTEN STRÖMER.
Aftronomiae Profcflbr i Upfala.

FORTSÄTTNING AF HISTORIEN,
Om

Co me t er,

1 »en tilvåxt Aftronomien fjkt, under de fift

I W förflutna ifo åren,beftår ej blott uti båt-—* tre och viffare kunfkap, om de férr be-

kanta ' Planeters i#relfe4agar, utan ftråcker fig

M ock
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ock til uptåckande af flera Planeter, fom man til-

forne antingen aldeles icke vifste, at de varit til

i Naturen
5

eller ock icke hållit for Planeter.

Man vifste ej af flera ån iju, hvilket tal af fomli-

ga holts for lå heligt, at når Galileus, år 1610,
vifte dem flera Planeter, ville de håldre neka fi T

na egna ögon vitsord , ån medgifva mojeligheten
af et ftorre antal. Det våxte likväl i haft til \6*>

ty Planeten Jupiter fans hafva 4, och Saturnus f
itåndiga foljeilagare , hvilka med famma rått bö-
ra få namn af Planeter, fom Månen % emedan de,

jämte deras egenteliga omlopp omkring hvar fin

htifvud-Planet, åfven följa honom åt omkring So-
len. Äf detta flags Planeter torde Val ånfiu git-

vas flera, fom med tiden kunna uptåckas, genom
båttre Syne-hjelpande medel, åndehårtils bru-
kade.

Detta år icke nog. Planeternas antal fynes

vara ånnu mångfaldigt ftorre, fedan NEWTONgif-
vit ofs full anledning at tro, det Cometerne ej

åro annat, ån en art af Planeter, eller beftåndiga

vferlds-kroppar, fom på beftåmda tider gorå de-

ras omlopp omkring Solen, efter famma rorelfe la-

gar, fom Planeterrie,

Newtons Comet-theorie år ovederfågeli-

gendet ftorftaMåftare-ftycke af hela hans Philo-

fophie. Han var den forfte, fom uti fina bekan-
ta Principiis Philojophlte Naturalis Mathematimr,

hvilka utkommo år 1687, lårde ofs, at af några

dagars obfervationer på cn Comet, utråkna dels

råtta aflågfenhet ifrån Solen och ifrån Jorden :

utforfka defs rorelfes direclicnoch häftighet, farrit

as
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ät finna , af hvael natur des våg eller Tfäjeéfcona

år, antingen den år en rår linea elkr någon fkgs

krökug.

Han beviftc ytterligare , i ftod af fåkra Ob*
fervationer på 1600 och itf8z års Gometer ^ at

deras vågar voro af den art och krokning, fom
de krok-linier, hvilka båra namn af Conifka Se-

ktioner, och åro af tre (lag, nämligen Hyperbo-
Parabolx och Ellipfer> famt at Cometernag

häftighet uppå defla vågar, tiltog når de nalka*

des Solen , och aftog når de gingo ifrån henne

,

efter famma lag, fom Planeterne följa uti deras

rorelfer, nämligen, at de gjorde Arias , linets ad
Solem dufftSj temporibus propoYtionales. Han flöt

håraf, at Solens attraéHon hade famma verkan på
Cometerna, och på lika fått modererar deras lopp^

fom Planeternas , fasnt at de for den orftk fyntes

hora til vårt Solceller Planet-Sy fteme,

Men, åro då Hyperboliffca, Parabolifea och
Elliptifka linicr hvarannan få lika, ar det icke
gor til fliken, uti hvilkendera af dem man fuppo-
nerar en Comet gå, eller at Newtön ej var i

ftånd at med vifshet utvifa, hvilkendera af derri

han vcrkeligen följer? Nej , de åro hvarannan i

många mål mycket olika. Befynnerligen fjfeiljer

fig Ellipfen ifrån de andra dåruti, at hon år en pa
alla fidor igenfluten figur-, en, om jag får lof at
få kalla henne, aflång eller oval Sirkel, fe fig. I,

Tab. VII, adpea. Der emot krofca och rundat
dg val Hyperbolerne och Parablerne på den cm
andan, nåftan lika fom Ellipfetne^ men åro pa an-
dra åndaa öppne ©eh gå ieke filhopa eller tilbakfc

M t ige%
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igen, utan grena % ut mer och mer, efter egna
kröknings-lagar, fom åro fårlkilda for Hyperbo-
len och fårfkilda for Parabelen: och kunna deffa

ej mindre uti Mechaniken och andra vetenfkäper,

ån uti Aftronomien ofta forekommande liniers

märkvärdiga egenfkaper inhämtas utur Friherre
Palmquxsts pä Svenfka utgifna Afhandiing om
Conifka fe&ionerna.

Det år altfå helt annan fak, om Cometcrnas
vågar åro Ellipfer, ån om de åro Parabler eller

Hypcrbler: ty om de åro Ellipfer, hvilket New-
ton med mycket fannolika (kål, fom jag längre

fram vil anföra
,

gjorde troligt -> få komma Co**

meterna tillbaka, efter vifla tider, och fkilja figi

den håndelfen , hvad deras forelfer angår], uti in-

tet annat ifrån Planeterna, ån at de hafva mycket
längre "Perioder eller omlopps tider, och at deras

kretfar åro mycket mer Elliptifke, det år, mera
aflånge, ovale eller Excentrifke, ån deflas. Der-
emoc, om deras vågar vore Parabler eller Hypcr-
bler, fkulle en och famma Comet aldrig mera
komma tilbaka, utan, når han en gång börjat (li-

ga up ifrån Solen, fortfara oåndeligen, at fkilja fig

derifrån.

Men at Newton icke med fullkomlig Ma-
thematilk vifshet kunde föga, hvilken af de tre

Ccmifka linierna en Comets Traje&oria kom-
mer nårmaft , hårrorer deraf , at Cometerne ge-

menligen fynas allenaft en kart tid : fomlige nå-

?ra få dagar, andre två, tre eller hogft Sex Måna-
er. På en tid, fom år få kart i jåmförelfe emot

hela deras mångåriga omlopps tider , efverfara de
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få fmåfiycken af deras vidlyftiga kretfaiyat det,

i anfeende til de nårfkylda liniernas likhet , faller

ivårt at utforika, antingen defla ftycken af Co*
met-bahnen åro ftycken af Ellipfer, Parabler eller

Hyperblcr. Dertil fordrades noggrannare obferva-

tioner, ån Aftronomeme ånnu kunna åftadkomma,
med alla deras nya eller forbåttrade Inftrumenter

och oblervations Methoder.

Newton har likväl gifvit Reglor, hvaref.

tcrvibore bjuda til at underfoka Coractcrnas vår

gar, och utleta närmare viflhet uti denna omftån-
oighet. Imedlertid och emedan en Comets ro-

relfe uti en Parabel lättare kan uträknas, ån uti

en Hyperbola eller mycket cxcentrifk Ellips y fä

antog Newton Cometenias Traj^&orier for Pa-
rabler, uti hvilkas gemenfamma focus Solen år:

och fedan han vifat fåttet, huru man, i anledning
af några dagars goda Obfervationer på en Comet,
kan utfinna hela dels Parabolifka bahns Parame-
ter och belägenhet emot Solen och de ofri-

ga Planeternas kretfar, tillika med tiden af Co-
metens ankomft til Parabelens vertex y eller då
han år uti Perihelium och Solen det nårmafte fom
han kan komma 3 få gjorde han forfok med låda-

na uträkningar på 1600 och 1682, års Cometer*
Det flog få ut, ut famma Cometer få noga fölg-

de hvar fin for honom på detta fåttet utftakadc

våg, at knapt någon af Planeterna , lomvimång^
hundrade år haft tilfålle at obfervera, båttre in-

träffar med uträkningarna. Det famma år feder-
mcra forfokt med 30 eller 40 andra Cometer , el-

ler med iå många, fom blifvit någorlunda vålob-
ferverade , attid med lika framgång. Vi fe et prof

M 3 der
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der på uti denna Kongl, Academiens Handlingar
tor år 17455 andra Qyartalet, hvaruti framledne
Obfervatoren Hiorter på denna grund under-
fSkte 1744 års Gomets gång. Når man nu år-»

hållit några goda Obfervationer på en Goniet

,

kunnc vi, i anledning af theoricn, uträkna, hu-
lt! hans gång fibl blifva en lång tid efteråt, huru
långe och hvareft på himmelen han Ikal fynas,

med mera, och det nåftan med fullkomlig vifs-

het* Vi kunnc foga xtöer lofva om Planeterna*

Vid denna hypothefen, om Cometernas gSng
uti Parabler, år en befynnerlig artig forman, at

fedan man af Obfervationerna utforfkat några vis*-

fa Elementa, fom åro fårfkilde for hvar och en
Comet, kan man, for alla Parablers likhet fkul,

betjäna fig af en och famma Tabel, til at uträk-

na alla Comcters gång: i ftåilet vi, om deras Ba-

ner aniågos for Ellipfer , behofde fårfkilda Ta-
beller for hvar och en Comet, lika fom for hvar

och en Planet år vanligt. Halley har uti K,
Ängelika Societetens Handlingar for år ijof ,

framgifvit en fådan, for alla Cometers beräknan-

de tjänlig kårt Tabell, hvilken af Herr De la
Caille, uti KongU Franfka Vetenflc. Academ,
Handlingar for år 1746* blifvit mårkeligen for-

bättrad. Denna Hora beqvåmlighet gor, at faft-

ån Aftronomerne framdeles låra blifva mer och
mer förvillade, det Comet-bahnerne icke åro -ver-

keligen Parabler, utan Ellipfer i låra de dock vid

uträkningarna framgent fortfara, at anfe dem for

Parabler, emedan foga något mårkeligt fel där*

äf kan fororfakas, under hela den tid en Comet
ifrån Jorden kan fynas c



De la kallade Elementa, fom jag nyligen Ta-

de , at man bor hafva fig bekanta om hvar och en
Comet, forr ån nägon vidare rakning kan göras

oro des lopp, efter omrörda Tabell * åro de fex

följande omftåndigheter. 1) Tiden, då Cometen
varit uti eller kommer til fit Perihelium, eller

til vertex af fin Parabel, då han år Solen det når-

rwafte, fom des våg tillåter honom at komma. 2)
Cometens diftance ifrån Solen, då han år uti fam-

ma Perihelium, i jåmforelfe emot Jordens medel-
måttiga diftance ifrån Solen. 3) Stallet på him-
melen, til des Longitud och Latitud emot Ec-
liptican, dit Cometen håntores eller {kulle fes

ifrån Solen, då han år uti Periheliunv 4) Co-
metens rorelfes dire&ionuti fin Parabel-*- antingen

den går verkeligen framåt, ifrån Vefter til öfter

uti Ecliptican, fåfom Planeterne * eller ock tvårt

däremot, f) Parabolifka Planens lutnings-vin-

kel emotPlanum Eclipticae, och åndteligen, 6)$
4en up-eller nedftigande Nodens Longitud.

At af obfervationerna finna defla Elementer,

utgör ftörfta och nåftan endafte fvårigheten vid

hela Comet -Theorien, i fynncrhet når en Co-
met allenaft en kårt tid varit fynlig. De hårtils

upgifna Geometrifka Methoder åro icke altid til-

tåckelige: på deras förbättring och lättande an-

kommer det härefter måft. Imedlertid gifvas

andra utvägar, fom fordra mera omgång, moda
och arbete , men leda likväl til ändamålet. Ingen
har dem hårtils båttre utiftakat, eller tydeligare

vifat, hvad forfigtighet vid dem bor brukas, ån
De la Caillb, på nyfs utmärkte ffcållc*

Hal
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Halley har med otroligt arbete utfSkt få-

dana Elemeiiter for 24 Cometer,fom ifrån år 1 3 37
til 1698 varit fedde* Månge flere, fom under
famma tid varit framme, ia val fom alle äldre,

hafva iå ofullkomligen blifvit obferverade, at

med dem alsintet vant at uträtta, Ibland de 24,
åro ej eller alle, for obfervationernas felaktighe-

ter (kul, aldeles iåkre, eller deras bahner likaväl

ut(lakade. Sedermera åro Nitton andre Come-
ter på femma {ått af åt(killiga Aftronomer under-

fokte och determinerade , ibland hvilka 14 varit

fedde, fedan Halley , år 1705" * utgaf fit forfta

arbete öfver Cometerria. Emedan åfven en del

af deflafynts allenafl några fa dagar, ofta af iå-

dana , fom ej varit forfedde med tjänliga Infiru-

menter at obfervera $ kan icke förväntas lika vifs-

het om dem alla.

Emedan altfa Hypothefen, om Cometernas
rörelfer uti Parabler, lå väl inftåmmer med Ob-
fervationerna , och fakens mojelighet icke kan
nekas $ hvarfore påftå då Aftronomerne enhälligt,

at de gå i Ellipfer? Hårtil fvaras, forft, at Elli-

j?fen lika iå val inftåmmer med obfervationerna

,

fom Parabelen, hvilken fenare endaft dårfore blif-

vit den förra föredragen , at hon medgifver långt

florre lätthet uti uträkningarna, fåfom redan fagt

år. Til beräknande uti Ellipfen fordras ock nöd-

vändigt, at veta Cometens Periode eiler omlopps
tid , hvilken uti Parabelen icke behofves. Hal-
lby har bevift det förra med exempel af 1680
och \6$z års Cometer, hvilka han, uti Des Sy-

wpfi Afironomi* Cometica , fom tillika med des

Aftronomiika Taflor utkom år 174P, beräknat
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uti Ellipfer , och funnit emellan obfervationerna

och uträkningarna en fortråffelig ofverensftåm-

melfe. Dårnåft bär komma i ofvervägande,

hvad påfolgd ParabolUka Hypothefen hafver. Jo,
den, at en och famma Comet aldrig mer kunde
lomma tilbaka. Af de många hundrade, fom
blifvit obferveradc, och de innu längt flera hun-
drade , fom antingen ingen blifvit varfe eller in-

gen uptcknat, {kulle ingen mer ån en gång varit

framme. Hvadan hafva de då kommit? Hvart
tagit vågen? De åro likväl, läibm längre fram
ftai vifos, ftore, folide och varaktigc kroppar j

lika fom Planeterne, och kunna ej vara efterhand

enererade och åter til intet blefne, hvilketh var-
en med förnuft eller uppenbarelfe rimar fig. Äro

de vidfaringar, fom efter et kart beiokuti vårt Sol-

fyfteme, gå bart at upfoka nya verldar ? Obferva-
torer eller budbärare ifrån det ena Sol-fyftemet
til det andra? Det vore artigt nog , få framt de
icke lupo fara at förlora fig på vågen. Halley
har vifat, at 1680 års ilore Comet, fom med få
ftor häftighet upfteg ifrån Solen, kan på 290 år,

allenaft hinna i4ogångor längre ifrån Solen, ån
Jorden år. Det vore näppeligen en tulende del af
hela diftancen til den närmalle fix-ftjerna, dit

Cometen aitfå ej {kulle- hinna fram på 290000 år,

fafl: ån han altid refte få fort fom pä de 290 forfta

åren, hvilket han dock icke kan, utan måfte
ftåndigt fakta fig, åtminftone til defs han kom-
mit half-vågs. Skulle han icke förlora fig uti

denna omåteliga rymden och nåftan oåndeliga
liden?

Dårfore åger Parabolifka Hypothefen ej

M f min-
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minfta fannolikhet, och, for lam-ma orlaker, c)

eller den Hyperboliflca. Cometer, til et vifft

och kan hända ej iå ftort antal
, gå vifTerligen u-

ti Ellipfer omkring Solen, och äro Planet-fyfte-

mets ftåndigc tilhorigheter. Hvar och en af dem
kommer, efter fin beftåmda tid, af et, två eller

några hundrade år, närmare ned til Solen, men
år imedlertid ej längre ifrån Solen, ån at han af

des ljus och varma kan hafva någon nytta. Hvar-
fore iynas dc då icke altid? Vi (e icke altid Må-
nen och Planeterna: men egenteliga orfaken tii

Cometcrnas långa bårtovaro
,
ligger uti deras El-

liptifca krets#

Planeternas kretfar åro ej eller aldeles Sir-

kel-runde, utan alle något, fomlige mindre och
fomlige litet mer elliptifke eller aflånge. Och
emedan Solen har fin plats uti hvarderas Ellipfes

ena FocuSy lå kan ej Planeten altid vara Solen li«

ka når, utan måfte uti Perihelium vara få mycket
närmare, ån uti Aphelium , fom två gångor El-

lipfens Excentricitet. Det mårkes ej få mycket
pa Planeterna, hvilkas ellipfer hatva liten excen*

tricitet: men på Cometerna gor det en ganfka,

ftor åtikilnad. For ftorre tydelighet, få låt uti

fig. I, Tab. VII, s betyda Solen > den lilla fir-

kelen trq
y Jordens orbitaj pdaep^ en Comets

Elliptifka bahn. Når då Cometen år vid p eller

uti des Perihelium , år han Solen s mångfaldigt

närmare, ån då han uppehåller fig vid Aphelium
har dårfore då mångfaldigt ftarkare fken, och

år jåmvål Jorden närmare, och altfå fynes våL
Men når han kommer långre ifrån Solen, up emot
d eller e r blir des diftance både ifråa Solen och
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Jorden, fä ftor, at vara ögon, ehuru med Tuber
beväpnade, ej åro mågtige at flxonja honom, hålft

han är af fig fjelf en mörk kropp , uti en toknig

dunft-krets invefvad* Emedan nu dae år mång-
faldiga refor ftorre del at hans bahn, ån d pe

y fa

år ej underligt, at Cometens ofynlighets tid, år få

ganfka ftor, i jåmforelfe emot den tid han år fynlig.

Men ånnu mera utdrages denna ofynlighets

tid dåraf, at han gar fort uti Pcrihelium, men
ganfka långfamt uti Aphelium. Planeternc göra

fa med, och måfte, efter attraktions lagarna, fä

gora: ty de befkrifva Areas temporibus proportion

nales. Men på Cometerna år denna olikheten i

häftighet långt märkeligare, för deras Ellipfers

ftorre Excentricitet. Til förklaring, fä tag af

den uprittde Eilipfen, fig. I, tvånne lika ltora

ftycken, et vid Periheiium, xy
9
och et vid A*

phelium, b c. Drag ifrån linier til So-

len j, få upkomma tvånne trianglar xsy och bsc^

fom fubtendera lika ftora bogar utaf Eilipfen

:

men Cometen använder likväl få mycket mindre
tid på ån på £r, fom figurens xsyp area eller

rymd år mindre, ån rymden bsca. Håraf (ker,

at til få ftort ftycke af fin bahn, fom Cometen
vid Periheiium genomlöper på några dagar, be-
hofver han vid A phelium några år: hvaraf ej kan
iolja annat, ån at han måfte vara ganfka långe

bårta, fedan han en kart tid varit i Jordens gran-
£kap fynlig.

Om då famma Cometer komma oftare tilba-

ka, hvarfore har man icke långe fedan kåndt igen

dem, och funnit deras Perioder? Den fom alle-

naft
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naft en gång fett Månen uti ny, och en långtid
därefter låge honom full på annat ftålle på him-
melen* (kulle näppeligen tro det vara cn ochfam-
itiji kropp. Planeten Mars, då han upkommer
nyfs förr Solen om rnornarna, liten och framåt

fkridande, år fig få olik, några månader därefter,

då han uti en annan Conftellation år midnats-tid

hogft påhimmelen, ilor och baklånges gående,
at en oforfuren , och fom ej dageligcn fett huru
han fmåningom ändrat fig, omojeligen {kulle hål-

la honom for den famma. At igenkänna Come-
terna, ar ånnu fvårare. Fa hafva ännu hunnit

komma tilbaka af dem , fom blifvit rått obferve*

rade på de filta 200 åren: och når de komma, kun-
na de til utfeende vara mycket olike. Den fom
fili var Hor och rnårkelig, kan, om han ej kom-
mer på aldeles famma års-tid, nu blifva liten och
efter utfeende i alla mål olik den förra. Men en
förfaren, och fom vet de råtta kännemärken ^ kan
ej mtfstaga fig. Samma kännemärken åro de få

kallade Elementer, fom jag tilforene upråknat*

På dem hafva Aftronomerne redan igenkänt några

Cometer: ty de fom fyntes åren 1^3 1 , 1607 och
löSiy hade nåftan aldeles famma verkeliga våg,
famma Elementer, och kunna fåledes efter all

fannolikhetej vara annat, ån en och famma Comet,
fom efter 7 f eller 76 års Period kommit tilbaka,

och nu fnart återvåntas. Denfom fyntes år 1^52,,

var på famma fått lik den af år 166 i y ock lårer

formodeligen återkomma, år 17P0.

Det ofriga om Comctcrna bejpares til näjia $hårtal.

PEHR wargentin;
ForU



Éf*5& Jul. Ang. Sept. 171

Fortfåttmng af rånen angående de Alca-

Itjka fälten^ med mera 9

Ingifvne af

G. BRAN DT.

Da klar Spiritm falis gots på Berliner-blått

at därmed ofver eld koka, uplértes i fyn-

ncrhet den därhos fig [beftickande alun-

jorden, och gaf falt^fyran en gul fårg» Solutia- /

nen genom papper filad, och med lutfalt fåld^

aftvåttad och torkad, var et ftoft, ljus-gult til

fårgen, vågande 11 afs, fom medkol-ftybbe glöd-

gat, blef mork-grått , men drogs intet af Mag*
ncten. De ouplofta ock i fil- papperet fkolgde

qvarlefvor aftvåttades från all falta, oeh vogo g
afs efter invågne 20 afs Berliner-blått, men voro
likvål af en lika llark och &6n mörkblå fårg,

undantagande ät något litet ftota på Purpur. Då
detta qvarbletna puliver påfkieffvel under muffel
glödgades, fattade det eld > fom kolftybbe, och
hyfte den längre ån Berliner-blått, famt lemnade
efter utkolningen en afka , lik, til fårgen crocus

Martis * och mer pä rodt ftodjande ån Berliner-

blått efter des glodgning, foriorade åfven mer i

vigten, nämligen hälften eller 4 afs af de 8. Sam-
ma alka drogs ock något litet af magneten, famt
något mer, ledan den blifvit brand med kolftybbe,
ånlkont den genom lådan bränning intet foi bytte
fin rodaktig fårg i en mörkare eller fvart^

i8 # Som
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18. Som utlutad afka af ved och vegetabiiier

åren Alcalifk ofmakelig jord, fom brufarmcd
fkedvatten, och denna jora genom ftark bränning
blifver cauftic, åfven fom kalk- ften brand, få at

fedan medelft uplosningar i vatten, afhvardera

en kalk-lut fäs, hvarmed jag forftar kalk-vatten

utan blanning af lutfak, emedan en fullkomli-

gen utlutad vcgetabil-afka, icke gifver något lut-

falt mer efter des bränning ånyo, utan allenaft

cn kalk-lut ,
hvarpå genom des afdunftning ofvér

eld en cremor calcis hg vifar, famt efter vattnets

afrokning til fullo, cn dylik kalk-jord allenaft of-

rtg varder: Altfä folger ock dåraf., at lutfaker

åfven kunna blifva mer och mindre fk^rpa afkalk-

blanning, i anfeendc til vegetabiiiernes bränning

til afka med ftarkare öppen, och häftigare, eller

fvagare och långfamniare qvafd eldning, men i -fynr*

nernet. kommer kalks caufticitet hos et lutfak,

af afkans ftarkare bränning fedan den blifvit gjord.

Ty lutfak af afka utur kakelugnar, efter många
derpå gjorda eld-brafor, finnes altid hafva en
blanning af kalkfkicrpa ( ock altfä for fkarp och
fkadelig at bruka til bykningar lå val for linne

,

föm i fynnerhet ylle ) härrörande af den alcalifka

jordens ftarka bränning til oflåkt kalk eller calx

viva, men icke la af afka etter kol, genom en

tiltåpt och långfam hetta til afka blefne, utan nå-

gon vidare defs bränning eller påeldning: kun*
nande fädan aikas alcalifka jord la mycket mindre
fågas blifvit bränd , ledan den blifvit gjord , foni

den tvärtom alt efter kolens qvafdc hetta åftad-

kommen, mer och mer fvalhar. Luten har jag

funuit ftundQm gukktig , ftundom brun, af afka

efter
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efter björkved utur en kakelugn, eftér många
fkjedde eldningar, och fåtter fig under defs co-

j

agulation åfver eld uti afröknings-kjcrilet en blå

eller blågrön falt-rand kring om bräddarna y men
felutionen coaguleras med möda til falt på flutet

til fullo> med mindre hettan icke minfkas i anfcen-

1
de til kalkbiandade lutfalters låttfmåltighet i el-*

den. En del af lutfaltet efter defs förfta coagula-

tion, åter i vatten uplöft, fans efter lutens fil-

trering lemna något litet af en ljusblå jord, lom
brufade med (kedvatten etter defs aftvåttning och
torkning, men ej fedan den blifvit brand, då
4en gjorde (kedvattnet gelatineuft. Luten ef-

ter fadan filtrering, coagulerad, var et falt, til

fårgen litet gulaktigt, och kunde icke göras hvitt

på lattoch vis fom annan grå kalk- fri potafkagenom
bränning, utan vardt tvårtom af hettan, ehuru li-

ten, mer möfkt och litet på olive-fårg ftödiande, och
ftod åndå fom knapaft at aktas för fammanfmåltning,
kunde icke eller efterhand vänjas til at tåla glöd-
gning utan at imålta, ehuru långe ock dårmed ar-

betades. £)å det fedan uplofl.es, och luten filades

ifrån defs jord, fans en myckenhet dåraf i fil-pap-

peret, gul til fårgen , fom efter defs affkolgning

och torkning brufade häftigt med fkedvatten,
få val fedan den blifvit glödgad , då den fick af

glödgningen en brun fårg , fom utan at hafva un-
dergått någon glödgning efteråt. Med hetta för

blås-belg började denna jord, efter 8 minuter vid
pafc, at löpa tilfammans, och fick en fvartbrun

fårg,farnt drogs af magneten. Afdes få fnara fam-
manlöpning fyntes, at kalk-jorde.n hade en blan-

ning af den blå jorden (8, % iq% fom befordra-

de
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dc kalken til en lättare fmåltning , ån forflg alle-*'

na ^ hvilken ock därjämte af tilblandad kifeUtea
plågar vinna en genomlkinlig ren glas-fimltning,

tjenlig til fonfterglas och bouteiller, fom at ved-
alka och fjo-fand vid Glasbruk tilverkas. Af fam-
sna flags ofvannåmde bjorkveds-afka utur kakel-

ugn^ gjordes bollar, medelft: litet vatten, och
fedan de väl blifvit torra, invogs dåraf if| lod^

brändes 2 timar uti en dragugn, tiltåckte i digel,

och vogo därefter io- lod, jåmte lika proportio-

nerlig afgång i rymden, lamt hade någon blå färg

flåcktals utanpå, Äfven brändes fådan alka utai*

formering i bollar med lika ftark och långvarig

hetta, och hade lika afgång få i vigten fot»

rymden, nämligen 4 del, eller 334 proCent. Defs*
utan brändes ock något af famma flags alka i di-

gel tiltåkt, med fmålt hetta for blåsbelg,en fjferde-

dels tima vid pafs, och fans därefter, någon li-

ten fammanlopning omkring bräddarna och vid

botnen, iåfom en början til fmåltning. Den på
f5t berörde fått brända afkan uploftes i vatten, (i*

lades från des jord, och coagulerades luten ofver

eld ; men fådant kalkblandadt lut-falt var få lått-

fmålt nåftan fom vax, få at det icke kunde coa*

guleras, får ån det togs ur elden at afkylas, da
det väl afftelnade y men handt icke tål blifva

fvaltT for ån det började taga vatten til lig utur
luften-, heta fommar-dagen, fom häftigare och
i ft6rre ymiioghet på kart tid okades, ån hos nå»

got annat alcalifkt falt. Ofvan omkring bräddar*

na af kårilet, hvaruti luten inkokades, fyntes ty-

deligen blå-grona falt-rånder^ få'
k
at fådan färg

icke kommer af eldens blotta verkan på de rena

alca*



ilcalifke fälten genom deras ftarka fmåltningar i

elden 5
efter fomiigas mening, utan endaft och

allena af den dårhos fig beftickande jorden (8 5 9,

i ef). Med vatten genom kokning ofver eld
b up-

löftes åter forberorde coagulerade falt, oeh (kil-

des luten genom fiitrering ifrån en efterlemnad

jord 5 grå til fårgen > fom fedan den vål blifvitaf-

tvättad och torkad, ftarkt brufade med fkedvat*

tpn, fom vardt dåraf gelatineuft ofver natten»

Med hetta for blåsbålg, 6 eller 8 minuter vid pals

brand, började den fmålta kring öm digel- bräd-

darna vid bottnen, til et fvartaktigt glas y men
icke defto mindre brufade de ofrige mörka, alle-

naft löft fammanklimpade fmå ftycken,med Iked*

vatten. Äfvcn befans, at andra dylika fmå itycken

gofvo vattnet en kalkluts-fmak. Sådan jord fmål-

te til et fvartaktigt rent glas på £ tima vid pafs*

for blåsbålg. Til at få veta huru utlutad ved-*

afica fig i elden månde förhålla, togs björkveds a*

{ka utur kakelugnar etter flera Ikedde eldningar^

och utlutades hel noga all fåita*

Af fådan torr blefveii älta itivogå t z lod öch
brändes i [digel, tiltåkt uti en drag-ugn^ 2 timan
åfven invogs lika mycket af utluiad fcd-afka öth
brändes på lika (att * famt vog derefter, den ena

lå vål fom den andra, y\ lod ; få at afgangen var

f Srt
proCentj och voro bagge Calcariute och

lika oflåkt kalk. Men vål bränd och utlutad ben-*

afka förlorade genom vidare bränning ganfka litet

i vigten, emedan af 11 1 lod invågne^ igenfiks

ofver ué lod, och hade ingen kånbar (karphet
af * flåkt kalk: hvadatt ock bett-afka kan an fes

den båfta til prof-capeller* då däremot ved-

N afkan
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afkan kunde gora hinder i drifningen genom nå-
gon bly-glafets reduétion, i fynnerhet i ftark het-

ta, hälft famma a(ka då får en faltig oflåkt kaUcs

egenfkap. Sedan all kalk-fålta, hvilken icke

gifver vattnet någon fårg, på det nogafte blifvit

utkokad, och fkilgd ifrån den utlutade och dår~

efter brände ved-aflcan, fom med moda och . icke

utan många vattu-pågjutningar fig gora låt, åfven

fom ock med brånd kalk Ilen befkaffat år, at den
fordrar en modofam och långvarig utlakning;

brändes afkan återigen på famma fatt, och varde

å nyo lik en oflåkt kalk. Denna utlutades åter»

igen på forberorde fått, och fans genom Sanning
åter blifva en oflåkt kalk, och fa vidare på fam-

ma fått, fom rönen angående kaiken, uti denna
Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar for

April, Maji och Junii månader år 1749, innehålla.

Jag underftår mig dårfore icke at påftå, at kalk

år en uti vatten hel och hållen uplåfelig jord, få

mycket mindre, fom all ved-a(ka då med famma
Ikål {kulle kunna fågas vara hel och hållen i vat-

ten uplofelig,

ip# Beträffande den egenflcapen af en oflåkt

kalk, aD intet gifva vatnet någon fårg genom des

uplosning dåruti, famt at oflåkt kalk af Mineral-

riket, (kal, då den lågges uti en brun potaflc-

lut, efter fomligas mening, upfluka den bruna
fårgen, eller den famma prsecipitera, och luten fe*

dan blifva klar fom vatten v få har jag forfokt , at

til en fådan pota(k-lut lägga fin pulveriferad

lårfik och val bränd kalkften, at därmed ofver eld

koka; men fom jag dåraf ingen fårg-upflukning

markte, lade jag efterhand alt mer och mer där-
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uti: Dock ehuru mycket jag tillade, ville likvål

ingen ändring i färgen for mig blifva lynlig. Jag
filtrerade åndteligen luten genom papper, och
jämförde den emot en annan famma (lags lut,

hvaruti ingen ofläkt kalk kommit; men kunde ic-

ke fkonja nägon fldlnad i fårgert dem imellan,

Äfven forfokte jag at lägga uti brun alcalifk lut,

oflåkt kalk, at flera dagar ftå och kalt uplofas,

frmt lade efter hand mer och mer dåruti,flera gån-

gor efter hvarannan, och filtrerade luten, at fa

mycket båttre kunna obfervera fårgen $ men kun-
de icke mårka någon minfkning i färgen emot en
annan famma flags alcalifka lut^ hvaruti ingen o-

flåkt kalk kommit.

Desutan tog jag en del grå kalk-fri potafka

och betåckte den famma med z delar fårflc och nyfs

brand oflåkt kalk af krita, famt ftålte uti fria luf-

ten, allenaft for regn betåkt, til defs kalken bör-
jade fä remnor, Uplofte fedan faltet i vatten och
jämförde emot en lut af famma flags gra potafka

utan kalk > men kunde icke finna någon fkilnad

uti fårgen. Men då kalk hos et lutfalt fig befrie-

lser, kan likvål icke flå felt, at den genom ron å

daga gifva. Ty på (amma fått fom hos en brånd
ved-aflca en oflåkt kalk bevifes, ånflcont den icke

färgar vattnet * åfven lå kan ock en mineral-kalk
hos et lutfalt igenfås, fedan den dårtil blifvit blan-
dad> aldenftund fädana kalker genom de coagule-
rade laters uplosningar å nyo, famt från {ilningar,

ftannaqvar i fil-papperen, om icke på en gång
alttammans, dock påflere: i fynnerhet då fälten

darimellan eldas, få mycket de täla,utan at fmålta»

få at den fåledes frånflcilde kalken, genom ut-

NT 1 " kk-

1
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läkning återfås, och genom defs bränning bevifcs

blifva en oflåkt kalk å nyp.

20. En brand-gul lut af aflca efter kol (rned
tiltåpt eld til afka brände ) coagulerad til en gra
potafka, och fedan åter uti kalt vatten lagd at

uplofas , värmde vattnet och lämnade efter uplos*

ningen och frånfilningen en jord , fom fcdan den
biifvit affkolgd och torkad, brufade med fkedvat-

ten, få val utan at hafva biifvit gioggad, fom ef-

ter defs gloggning, famt coaguierade bagge (ked-

värnet (ehuruvål i en ganlka liten de 1 af hvardera

emot famma ftarkvatten) til gelatiner efter 12 ti*

mars tid , lå at glafen , hvaruti de voro , kunde
omftjelpas, utan at något dåraf nedföll. Men
fedan en annan del af famma {lags jord, med ftar-

kare hetta ior puft biifvit brand, dock utan at

fmålta eller fammanlopa, Ikedde ingen efferve-

fcence med Ikedvatten, fom ock icke eller fådan

jord hvarken värmde vattnet , eller någon kalk-

luts fmak gaf. Den frånfilade luten, fom ånnu
var gul ,

coagulerades til falt , och calcine-

rades på (kerfvel under muffel ad albedinem, la*

des fedan i kalt vatten, fom dåraf biet varmt, och
erholts efter uplosningcn en lut, klar fom vatten.

Den genomfilade luten lemnade en jord efter fig,

fom efter defs utlakning från all fåka , brufade

med fkedvatten ,
jåmvål ock efter defs gloggning,

och gjorde bagge fkedvatnet til gelatiner. Då
en annan del af famma flags jord brändes med
Aarkare hetta for biås -bälg, dock utan at lam*

manlopa, fkeddc fedan ingen brusning med (ked-

vatnet, icke eller fans vattnet dåraf blifva

Ikarpt, och få en kalk-luts fmak, men Ikedvatt-

net fick likval darat efter et dygn, ea gelé-aktig

con-
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confiftance. Som fordenfkul åfven af föregående

ron lårdes, at icke all grå eller ocalcinerad pot-

afka har defs caufticitet af oilåkt kalk, hvilken

hvarken gor (kedvattnet gelatineufi, icke eller

efter dels bränning miller defs brufande egenlkap

med fyror 5 utan tvårt om, åter blifve? caullie

med mera; altfå, emedan hos lutfalt af kol, med
tiitåpt eld til a(ka blefne, tilverkadt, en få befkaf-

fad jord icke fans, fom ock icke eller en oflåkt

kaik, utan den alcalifka jordens hehoriga bran*

ning åftadkommes : ty beftyrkes ock nu än ytter*

mera det, atdefs cauiticitet den färgande feta jor-

dens blanning med lutfalt blifvit tiiägnad (9*).
Hvarcmot, at lådana lutfalter varma vattnet, få

mycket mindre for fkål galla kan, til en därhos

fig beltickande kalk, fom denna egenfkapen icke

endaft och allena tilhor en oflåkt kalk.

21. Soda i vatten uplosd genom kokning och
filning, til defs det uplofte faltet blifvit flaidt i-

från defs mykna jord , hvilken ofta utgör mer ån

torra faltets vigt, gifver en lut, fom icke inne-

håller något fal tertium eller medel-falt, fom
hos potafka plågar finnas, behofver icke eller torr

inkokas fom potafk~lut, utan allenaft tiidefs en
hinna fig ofvan anlägger; då iuten Hålles i köl-

den, at fig i et cryltallifkt falt anlkjuta. Sod-

lut af ocalcinerad foda har gemenligen någon
brun eller gulaktig fårg, och {ker ingen redig

falt-cryftallifation af ocalcinerad Soda> men fedan

den behorigen blifvit brand , år luten klar fom
matten, och anfkjutér fig faltet i vackra, flora,

fkyggande cryftaller, beftående af parallelogram-

milke Qufvor grade-vis, likafom trapp-fteg påhvar

N 3
* an-
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annan lagd e 5 och i pyramid.-(kapnader famman-
fogade, ftundom ock annorledes. Hvad calci-

nationen eller bränningen angår, iå ehuru fådan
ofvanndmd ftor myckenhet alcalifk ftrångflytan-

de jord hos Soda finnes > behofves likväl en lin-

drig hetta dårtil, emedan den eljeft fammanfmål-
ter

5 utan at blifva hyit. Förutan en liten del af

faltfyra hos all Soda, (om med Oleo Vitrioli

genom defiiiiation utdrifves, och af, tiiblandad

Spiritus nitri blir et Kungs-vatten, fom uplofer

guld* lå år Sod-falt et mineralilkt lutfalt, likt

det, fom koks-falt innehafver, (kiljande fig ifrån

Vegetabil - lut -falter tornåmligaft dårutinnan , at

det icke fom de, i kall och fuktig luft fmålter.

Denna de vegetabil- lut- falters egenfkap, finner

hos de minerailfke få mycket mindre rum, fom i

de mineralifkas cryftallifke fkapnad vatten nöd-
vändigt ingå tior, och utgör otta ofver hälften af

torra Taltet* vigt*

2Z< Af (8, 10, 14) fes, athos vegetabii-lut-

falter fig bcfticker en blågron jord, fom icke år

alcalifk eller af kalks natur: at åfven hos detta

Mincral-lutfaltet fådan jord finnes, bevifes af foU

jande ron. Til 1 lod rent, cryftalhferat Sod-falt

gots i lod klar vitriol-olja och med gr*devis gif-

ven hetta, glödande pä flutet, afdeilillerades

felt- fyran. Sedan gots åter £ lod klar vitriol-ol-

ja på lemningen i glas-retorten , tillika med me-
ra vatten efteråt, och fyntes då efter faltets up-

Josning en blå jord på botten, fom litet (lödde på
grönt, Deftillationen fkedde åter, til defs retor-

ten vål gloggande vardt, i den affigten, at fe om
något toit falt, eller få kallat Sal iedativum mån-
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jde fublimeras likafom af borax . men ingen.lik-

nelfe var dårtil, hvarken vid denna eller föregå-

ende deftillation. Af famma flags cryftalliike

Sod-ialt uploftes något i vatten , och flögs dårtil

ren fpiritus nitri (dock icke fumans,utan annan af

ilarkafte flaget til fkedningar brukelig) ad pun-
£lum faturationis, famt filtrerades, afroktes ad
pelliculam, och ftåldes i kölden at fatta ct cryftal-

liflvt fälts då et til färgen blåaktigt nitrum cabicum
erholts. Sedan detta falt i vatten blifvit uploft och
lemnat z dygn at ftå ftilla, foll et blått ftoft ned
och vardt Salutionen klar. Detta ftoft affkolgdes

och torkades vid varma , men iSblution afroktes

ad pelliculam och lemnades at anikjuta et klart

eller h vitt nitrum cubicum. Därefter forfoktes

detta pulfver på (kierfvel at glödgas, då det blef

til fårgen nåftan likt tegel-mjol. Til at fe om
det vore någotjårnhaitigt,blandadeskolftybbe dår-

til och inltåltes åter at gloggas, men då lmålte

det tilfvartaktige glas-korn , utan at något ftoft

däribland fans fom drogs af magneten. Som hos

föda åfven vegetabil-lutfalt plågar finnas, få tor-

de kunna menas , at den blå jorden dåraf kommit,
menvegetabil-lutfaltet hos Sodan fås altid på flutet

af coagulationen, fåfom en forja, blandad med det

mineralifke, fom i cryftallilkt falt fig intet fåtter,

utan tort inkokas bor. Däremot var det Sod falt

jag til foregående ron brukade, af forfta cry ftallifka
anfkjutningen,efter flera fkålpunds uppoining, och
beftod af vackra, ftora, rena och klara cryftaller,

fom til fullo blifvit aflkolgde ifrån all annan vid-

hängande lut , få at icke något vegetabil - lutfak

därhos kunnat vara. Samma vackra cryftallifke

N 4 Sod-
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Sodtalt, har ock då redan ftått mer ån et it uti

fonftret af et rum , fom intet eldades , och biif-

vit med tiden alt mer och mer tort, fom af hvit-

naden utanpåoch defstiltagande marktes,tvart emot
alt vegetabil-lutfalts natur, fom dåremot tager våt-
fka til fig af luften. Men det år utan grundf

fom af lomlige foregitves, nåmligen, at den hvit-

nad fom fådana och flera dylika falter til ytan få,

då de ftå opna uti luften , ffcal hårflyta afnågon dit-

komftutur luften af Vitriol-fyra eller annat dylikt:

ty den betyder icke annat ån en torkning, vattu-

utdunftning eller calcination utanpå vhvarigenom
cryftallifke pelluciditeten forfvinner, åfven fon*

man fer Vitrioler af luftens torkande kraft hvit-

na utantil. At Sod-falt ingen Vitriol-fyra får af

luften, bevifes ock af (7), vid flutet*

Borax år et cryftalliferat mineral-lutfalt,

fom tilverkas af rå borax eller få kallad Tinkal

,

hvilken upgråfves ur jorden uti Orienten eller

China, och med Oft-Indifke Ikepp tores til Hol-
land famt Venedig, at der raffineras och beredas

til et klart eller hvttt cryftalliccrat lutfalt 3 hvil-

ket en långan tid hållits fer et medel-falt, och af

åtfkillige Chymicis blifvit utgifvit , for at dels

innehålla et flyktigt alcali, dels ock en Vitriol-

fyra, blandad med lutfalt , med mera. Sedan af

en rå borax genom forui-gången beredning, en
klar lut blifvit gjord famt filtrerad, år en grå

jord eller afka ofrig til a it proCent, hvil-

ken brufar med fkedvatten. Genom gloggning

på fkjerfvel under muffel blifver den gulak-

tig, och brufar då åfven val 3 år ganfka låttfmålt

i elden 5 få at då den i fammanklimpade ilycken

låg-
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lågges imellan kol for blåsbålg, på några minuter
fmålter til en mörk flagg, åfvenvål i digel får fig

allena, på mindre tid än * tima, til rent fvart

glas; ja då man tanker bränna famma jord i åfkjan

med god hetta i digel tiltåkt , dch kol ofver och
under, dock utan blås-bålg ,

börjar den fmålta,

om hettan icke fnart uphör. Efter afkylningen,

i kalt vatten lagd
,

tyckes då fräfa något ; men
vattnet far få godt fom ingen kalk-luts-fmak , ic-

Jce eller fkjonjes någon brusning af fådan brand
jord med fkedvatten: dock gelatineras det/ Då
dennajord, fom liknar en lera, efter defspulveri-

fering och glodgning på fkerfvcl, förft gul-brån-

des för fig allena, och fedan med kol-ftybbe,

famt därefter med magneten törfoktes, drogs den
daraf ganfkä litet, åfven fom förr glödgningen
med ftybbet. KlarSpiritusfalis, guten på den gui-

brånde jorden , fick en ftarck gul färg dåraf ge-
nom upkokning ofver eld , och fkedde någon up-
lösning, fom med alcalifkt falt eller lut, fåldes til

pt gult pulver. Äfveä por Vitriol-fyra en uplés-

ning, fom pä famma fatt fältes til en gul jord f

hvilken lå val fom den förra,; hvardera tor fig afv
fkölgd och torkad, famt med kol-ftybbe brånde

?

blefvo mork-grå, och drogos då båttre af magne-
ten. Det fom eljeft berättas ora Boraxens Ivåra

uplösning, eller at mycket vatten dårtil behöfves,

mer ån til något annat falt, år vål på vifst fått

iant, men ock icke få på et annat 5 ty mycket
vatten årfordras til at kunna hålla detta falt någon

funnit, at mycket borax i litet vatten uplofcs ge*
nom kokning ofver eld, mer ån något annat

tid i kölden uploftj men dar har jag ock

falt
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falt i proportion emot vattnet, ia at fedan nåftan
altfammans i kölden coaguleras med ganlka liten

våtfka ofvanpå, utan at någon redig cryftallifa-

tion kan fkonjas. At borax år et lutfalt , bevi-

fes af följande ron: 1:0 af fmaken, fom nårmaft
.kommer til Socf-falt, fkont ån 2:0 fom knappaft

någon brufning med fyror märkes, lå framt icke

iä mycket borax genom kokning ofver eld i vat-

ten uplofes, fom fkekan, och i kokning hålles,

då fyran dartil gjutes, iåfom i fynnerhet Oleum
Vitrioli ^ dock med något vatten förut lå mycket
utfpådt, at ingen brufning med vatten allena fke

må} och blifver 3:0 af Vitriol-fyra och borax et

Sal tertium
,
nämligen Sal mirahile, åfven fom

af annat mincral-lutfalt med famma fyra* 4. at

Vjol-fyrupen däråt grön varder; f :o at borax fal-

ler det
5
ibm at lyror blifvit uploft. Härvid har

jag märkt, at, då borax uplofes i vatten, och läm-
nas någon tid at ftå, hvarigenom en del af fig

ljelf åter nedfaller y fedan nåftan ingen fällning

därmed göras kan, i fynnerhet utur filfver-och

biy-folutionerne : hvadan ock af fomlige fore-

gifves, fom (kulle icke fådan fällning vara moje-

lig,och aklå Borax icke något lutfalt,med merajag
påftår däremot, at, då foiutio boracis år fårfk och
behorigen falt-rik, icke fkal flå felt, at få väl filf-

yer - fom bly - foiutionen dåraf fällas. Dock (ker

det icke allena af lutfåltor, emedan vitriol- och
Alt- lyror, jämväl ock uploft koks -»falt, gora en

fällning utur filfver-och bly-folutionerne; få at

den fom tror, at hos borax fins en vitriol-fyra,

kunde få anledning at tillkrifva denna fyra iadan

fällning. Men det fom bevifar, at hos borax in-

gen vitrioMvra fig befticker, år.

(a) At
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* (a) At uplosd Mercurius fublimatus prsecipi-

teras af borax- lut til et rodaktigt pulfver, åf-

ven fom af annat alcali fixo , men grumlas

icke hvarken af uploft fal mirabile, eller

tartaro Vitriolato eller fal polychreft.

(b) A t Solutio vitrioli communis, Veneris och
Aluminis, grumlas ftraxt, famt prsecipiteras

fä val af borax, fom annat Alcali fixo, men
icke af Sal mirabile och tartaro Vitriolato el*

ler fal polychreft,

(c) At uploft fal Ammoniacum fixum ftraxt

grumlas och fallesaf folutioboracis,åfvenfom

af annan alcalifk lut-, men intet af fal mirabile

och tartaro vitriolato eller fal Polychreft.

(d) At ock förhållandet til auripigment af kalk-

vatten uploft, år af famma befkaffenhet, men

(e) AtQyickfilfver i Spiritu nitri uploft, praeci-

piteras af borax-folution til et hvitt pulfver

,

åfven fom det ock af fal mirabile Iker dåraf

allena kan icke flutas, at någon Vitriol-fyra hos
- borax fig befticker, då icke tartarus Vitrio-

latus och Sal polychreft åftadkomma en fäll-

ning af lika färg, utan denna Mercurii fo-

lution däraf fålles til et citron -gult pulver,

famt alla de foregående rönen icke beftyrka,

at någon Vitriol-fyra hos borax år. Med up-
loft pottafka, Sal tartati och Sod-falt fker ur
famma Mercurii folution en fällning til et

pulver, likt til fårgen fnus eller tegel- mjöl.

6:o At af Salmiac med borax i Hållet for an-

nat alcali fixum, en Spiritus Salis Ammoniaci ge-

- •, nom
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nom dcdilktion åftadkommes, dock med denåt-
ffcilnad, at jag icke fe*dt något Sal volatile då äp-
itiga, utan allenaft en vätfka, h vilken likväl år

et alcali volatile, fom har alla defs egenlkaper,

brusningen med fyror allena undantagen; -arven

fom opk en Spiritus Salis Ammoniaci med oflåkt

kalk gjord , icke eller gifver något flyktigt falt,

utan allenaft en våtiba> däremot både med pot-

afka, iå val fom med Sal tartari och Sod-falt af

Salmiaken et Sal volatile tilvåga bringas.

7:0 A t af borax och oljor eller fetmor tilfam-

mans, låpor och tvål beredas kunna, åfven fom af

annat lutfalt med fådana feta materier,

Centinuation bärafföljer uti näfta ^unrtaL

BESKRIFNING
öfver en Masugns byggnad\ fom d nyo

blifvtt anlagd vid Berkmge t Ro-

flagen> Ar 17 jj,

Ingifven af

JOHN JENNINGS,

Ibland de fornämfta egenfkaper, fom en nyttig

och val inrättad byggnad bor aga, kan val

billigt räknas god ftyrka och den långfta var-

akt iffhet, fom kan åftadkommas. Denna om-
ft^n-
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flåndighet år icke min ft nödig at i akt taga vid Mas-
ugns byggnader, hvarcft elden icke eller år den
fvagafté, iom arbetar på deras forftoring. I an-

feendc dårtil hafva väl Masugnar i Roflagen uti

fenare tider blifvit murade af ften, få mycket
fom hordt til fjelfva ugnen y men icke deftomin-

dre händer ofta, at de ej durera en mans ålder., och
aldrig lå långe, fom Materialernes beftåndi^het

borde medgtfva. Forfaller en fådan ugn, förökar

icke allenaft den tunga murens nedertagandc och
bårtforande agarens fkada, och fororfakar ftundom
mera koftnad, ån vid förftaanlåggningen, utan til-

fkyndarock lå mycket oftare Kronans forluft med
nya frihets-dygn.

Otilråcklig forfarenhet i byggnader och för-

modad befparing i omkoftnaden, torde fldfrevis

>elier både tillika bedragit Mas- ungs -murare at

upfora fådana ovaraktiga arbeten.

Åtfkillige masugnar åro val med rämnade och
lutande utan-murar ltundom långe nog varaktige*

men få år det ock mera vågiamt, ån tåkert
5 at de

få långe blitva brukade > och hade de utan fara

bordt äga mångdubbelt längre beftånd, om de i

början blifvit med mera forfigtighet murade, At
fordenCkul få mycket båttre kunna mårka ftilnaden

uti den nya Masugnens byggnad vid Berkinge,.

torde vara nödigt at forft karteligen nämna befkaf-

fenhetenaf denna och de vanliga gamla masugnar-
ne hår i orten*.

Til yttra gråftensmuren nyttjas gemenligen
bruk af ler och fand' emellan ilenacne^ hvilket
lå mycket mindre år nyttigt, fom de håruppå

hvar-
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hvarken kunna ligga varaktigt ej eller tilborligeu

biifva (kolade eller med fmårre ftenar underlagde,

Samma mur var hår, lika fom på flera (tallen
>

i grunden anlagd i fyrkant* 17 alnar på hvar fida

men uppåt få tilhopadragen och inåt lutande , at

han pa iz alnars hogd innom våggarne af Mas v

ugns-kranfen, fom knäpaft holl iz ~ aln, af hvik
ken ftarka docering til ungefår f verktum på hyar
aln, händer, at i:mo dire&ions Linien at den ofre

tyngden faller på inre fidan ofver de nedre ftenar-

nas bafis vid grunden, och faledes tvingar dem at

gitva (ig ut eller fpricka fonder, hvilken bofål-

lighct flera gånger funnits hårrora af fådan orfak.

2:0) Får rågn och ilafk härigenom få mycket
mera tilfålle, at efter handen bårttåra rappningen

och murbruket, lamt åndteligen 3:0, vattnet dåraf

få mycket lättare tilgäng i muren , fom icke al-

lenaflt fororfakar for.mycken kyla, utan ock ftan-

nar uti håligheter af iprickor på ftenarne , hvar-

cft det vid Itark vinter tryferoch kan då med defs

utfpånnande kraft fmåningom fororfaka ftenarnas

rubbning och fpånning.

4:0) Blitver håraf få mycket mindre rum på
krantfen och fvårare at dår viftas for arbetare.

Masungs brolien voro murade efter vanligt fått,

helt platta inunder,hvilande på7 ftycken bål-gofar i

hvardera broftet, eller tilfammans 14 gofar af

Tackjärn, ifrån f til p alnars långd, famt Imalare

vid bagge åndarne, fom tilfammans utgöra unge-

får po Sk:p. Tackjärn eller derutöfver, af hvilka

en del innom kart tid bruftit fonder och gjort bro-

ften nog farliga. Til at förekomma denna van-
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ftyrka, brukas val nu mera, at uti Tackjerns go-

farneinftopa långa jårnftånger. til i| a z tums

fyrkant, men dermed uträttas icke annat, ån at

Tackjärnet blir fvagare och jårnftången belaftas

icke allenaft med muren, utan ock at bara det om-
ftopta Tackjärnet til 7 a 8 Sk:p. tyngd. I det

Hållet vore båttre, om jern åndtcligen Ikulle bru-

kas, at ftålla fmidde och något platta jårnftånger

på kant.

Månge masugnar hafva blifvit bofållige for

den orfaken allena, at båljårnen under broften af-

fprungit* masungsbroften blifva ock håraf fula

ochojåmnamed många affåttningar ,
hvarpå of-

verutflaget fot och ftybbe fåfter (ig och fedan

antåndes af gniftror, kunnandes derigenom for-

orfakas mera fara for eldsvåda i Hytte-taket, ån

af fjelfva gniftrofna.

Det ofre inftångde rummet på masugnen
eller mas-ugns krantlen brukas dels timbrad af

tråverke,fom den hår förut varit, hvilket ofta for-

orfakar eldsvåda och varder altid af den ftarkahetan

och det trånga rummet til hålften på inra fidan

genomkolad: dels af korsverke med tegel emel-
lanmurad, fom icke eller år mycket beftåndigare.

På fådånt fatt byggas Mas-ugnarne i Roflagen
och fådane (kropligheter åro de merendels under-
kaftade, ehuru de åndock verkeligen åro och raknäs

ibland de balt byggde ochkoftfammafte i Riket.

A t i gorligafte måtto förbättra fådane felak-

tigheter, och til et forfok
, påhvadfått en Mas-

ugn måtte beftåndigaft kunna anläggas, få våi

til det allmännas, fom agarens enlkilte nytta,

blef
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blef hår férnåmligaft följande i akt tagit. Når
tomten formedelft djupgrafning och Itadig grunds
jgenfokande fåiunda var tillagad, at den tycktes

aga bårg - fatt Ityrka, begyntes grundläggningen
med den ftorfta af fådan ften, fom ågde den bre-

<kfte fot, och tiitomtades grunden allenaft 16 alnar

påhvar fida i fyrkant, med 8 alnars opaing for ugns-
broften, fom Fig, ITab.VI, vifar. Atafbojavatten

och fyra, gjordes en ring-trumma af ~ alns hogd f

rundt omkring ftåliet och under ringmuren,

hvilken hade fit utlopp åt belgbroftet och hjulbåc-

Jcen Fig. i, L, och infördes all fådan lätt-tor-

kande grundfyllning, fom måit beltodat tmå-ften

ochfand-grus.

Utan-muren blef af tjånligafte gråften, fom
hår utan fprångning kunde fas updragen, och la-

des aldeles intet mur-bruk emellan ftenarna* men
på inra fidan murades med bruk och ften , at för-

hindra fyllningens nederrafhing och vattens in-

trångande.

Likaledes blef ock muren på yttra fidan {kö*

&d och fluteligen rappad, for fammä orfak fkul.

Vid murningen blef val yttra anfeendet*

xnett aldramåft ftenarnas ftyrka i akttagen,

Doceringen afmuren , råttades efter behori*

gen ttpfatta fyftftånger, fa (tålde, at en tum på hvar-

je aln i hogden å alfa fidör {kulle indragas, fl at

på if alnars hogd ifrån grunden blef muren up-
vid krantfen 14 | alnar på hvardera fidan i fyrkant,

och förmodas igenom denna lilla docering de ölä-

genheter vara forekomne, fom förut upråknadö.

aro.

Se-



*7j£ Jul. Attg, Sept t$t

Sedan yttra gråftens- muren avancerat til

4! alnars , famt ring - och pipiriurarne til z£
alnars hågd, ifrån Hytte-golfvet at råkna, inlades

forlt, få val ofver förman fom ofver Timpelert
eller der utflaget fker, tre par fammanbundne
och på kant itålde jårnftånger, hvardera ftangeit

af tums bredd famt t i tums tjocklek-, livar*

uppå pipan fedan fkulle komma at byggas»

Därefter infattes i hvart broft, i ftållet fot
baijårn, 3 :ne timrade hvalfbägar, 'efter half-cir-

klar utfkurne och med plankor beklådde, hVarpå
hvålfningen ofver brolien (kulle göras , hVars
undra (kapnad liknade halfva concaviteten af ea
iholig conus truncatus eller bagare, hvars ftor*

fta och minda bafis voro affkurne perpendicu*
lairt emot ena fidan, efter den af Herr Direfteu-
tétt SoHLÉfeRG- hårtil förd gifne atiledning. Vid
hvålfningeta voro följande ömftåndigheter fornåm-
ligaft at i akt taga*

1:0) HvaJf-fotterne murades la, at de ofvati

på fingo zo graders ftupning ifrån utamnurea
til pipan.

z:ö) På befagde hvalf- fötter begyrites tivålt-

tiingen, på fådant lått, at hälften afhValfVen på hvar*
dera fidäii om bogania forft upmurades, med någoC
murbruk emellan, tillika med utanrnuren,

3:0) Derpå börjades forft invid pipan^atfam*
xnandraga hvalfvet med en ften-rad * fom forme*
rade en fårlkild boge , hvilken for fig fjelf kilades
tilfammån , dock fa at med ftenarne lämnades for*
tag til det ofrigä hvalfvets ihbindning ofvanforé
fpm med Fig. 3, närmare? låfér kunna förklaras.
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4:0) At ilenarnc vid detta framila hvalfvets

fammanflutning icke fkola åka inåt, fattes åfven

en liten boge deremot , efter ring-murens cirkel,

til des det fullkomligen var kilade, dådet federme-

ra icke kunde tryckas inåt och behofde icke eller

någon flod af pipmuren,fom bor flå ledig at kun-

na uttagas, utan hvalfvets rubbning.

f :o) På det hettan ej (kulle fkada ftenarna af

hvalfvet, nårmaft pipan, gjordes det af eld-beilån-

diga blåilens bållar.

6:0) Härifrån drogs det ofriga hvalfvet lika-

ledes tilfammans alt up til utanmuren och flöts

med 3:ne fårikilda kilftenar, fom fa ilarkt blefvo

indrihie, at hvalfvet jåmt ofveralt låflade, i>

från bogarna.

7:0) Til hvalfilen utletades hålffc fådana

gråftens-hållar, fom voro at Romboidalifk form
bch fom jåmt kilade fig emot det ena af de fpej:-

iiga hornen.

§:o ) Ringmuren, hvilken tillika under-mur»
ningen hvålde fig öfverinra delen af hvalfvet, kun*
de lå mycket mindre på hvalfvets flupning kom;
ma at fkrida inåt, fom den igenom en Cirkel-rund
ikapnad åfven formerar et hvalt deremot : åger

likaledes nog flyrka at emotflå utanmurens tryck-

ning, om den ville fkrida inåt, hvilket likväl få

mycket mindre kan ike, fom den efter vanlig-

heten murades trappvis eller med fortag och
bindning, utom det, at med fylimuren iå jämkas
ofver hvalfvet, at den ofverflaende muren derpå

gifver en jåmn tryckning.
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pro) öfverfta hälften af hvalfvet murades

for fl: aldeles tort och utan murbruk, at få mycket
båttre kunna kilas och {kolas* men blef fedan
med tunt bruk ofver holgd och med ften jäm-
kad.

Igenom forbemålte hvålfning blef icke aU
lenaft alt det jårn fpardt, fom eljeft til bröft-
gofar åtgår, utan ock de bråckligheter forekom-
ne, fom hår framanul omformäides , utom det, at
masugns-brolien få härigenom et vackert utfeende
och lämna vid Timpeleaec friare utlopp for hettan,
til mera noje for ägaren och mera beqvåmlighet for
arbetare. Äfde egenfkaper, fom hvalf af fådan con-
ftruftion åga,med en jämn tryckning af den ofver-
liggande tyngden, lårer finnas, attä framt grof-
va felaktigheter icke begås i grundmurningen el-

ler hvålfningen, kan intet annat följa, ån at de
måfte hafva mera beftånd och ftyrka, an rata tack-
järns gofar, fom ofta hafva nog at bära fin egen
tyngd , och hvaråft ankommer på en oviis mate*
riens feghet och ftyrka, om de ftola hålla.

Pipan murades af vanlig fandften, til 141 al-
ilars hogd ifrån Stålbottnen, af ladan ftru&ur fom
Fig. z-utvifar#Och brukades til murningen en fjcr-
4edel lera emot | fint fonderbokad bränd faadfteju
i ftålletfor murfand,

Rundt omkring pipan gjordes
3 qvarce»

tjock bakmur tilfammans med pipmuren åfven at
gammal fandften, och dårnåft en fyllning af ren
fandtil tre qvartef tjock, famt åndteliget} deru-
tom, ringmuren af grof gräftetj, hvarcnaot pip-

O 1 mu-
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filuren åfven hade fin ftyrka, formedelft fyra faia

fiodmurar emot hvardera hornet af Masugnen»

Krantfen murades af tegel allena med tegel-

tak, hvars underrede, resning och tåcktcr åro alt

afjårnftånger , fom allefammans hvila på 4 fmid<-

de jårnftolpar, hvilka lodrätt åro fäftade uti ring-

muren^ til forekommande af all fara for den utur
ugnen upftigande lågan. Uti utanmuren åro

gjorde forbindningar med f hvarf jårn - ankare
öfver alla horn.

Flere förbittringar, lomvtd denna Masugn,
gjordes, fåfom med Mamls upfordring genom
bokarehjulet, i ftållet for det vanliga fättetgenom
trampning, med mera, åro allmännare, ån at de
torde förtjäna anföras,

N

Af nåft ^föregående beflmfning om nya
byggnaden, jåmford emot den gamla, låra de på-

fyftade förbättringar kunna inhämtas , och
huru de blifvit i akttagne famt utförde, 1:0 til

mojeligafte varaktighet i långden. 2:0 til en full-

komlig bcfparing afde koftfammabåljårn. 3:0 til en
beayåmare handtering fämt båttre fmåltning och
drirt uti ugnen, och åndtéligen 4:0, til god un-

dervifning och öfning for 2,:ne Masugns murare
från Värmelands Bergflag, hvaraf frukten flera

Bruks-ågare torde tilflyta.

Nyttan af en Masugn, fom år beftåndig,

lårer vål icke heller for den minfta råknas , om
dervid confidereras , at af bofälliga masugnar
til det minfta årligen ofver hela riket 10 ombyg-
gas å nyo, af h vilka Cronan fåkert uti upborden

Signom de forundc frihets dféktfo måftc förlora
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30 Sk:p Tackjärn på hvardera eller 300 Sk:p ärli-

gen: at mänga olyckeliga blåsningar dårigenom for-

orfakas : at mycken ftog vid hvar nybyggnad o-

des : atblåsningarnc dårigenom hindras och at myc-
ken fkadaågarenadårat tilftyndas^med flera ölägen-
heter, fom icke båttre låra kunna forekommas, ån
igenom fådanb/ggnad, fom vid Bärkinge gjord år.

Förklaring på hår til horande ritningar, Tab;
VI, Fig. 1.2. 3. 4. och f.

Fig. 1. J, B, C, D, E9 F, G, Hy yttre

Masugns-muren af graften.

C, D: Bålge- eller formbroftet.

/, /. Ringmuren af graften.

Ky K. Pipmuren af fandften.

Ly L. Trumma omkring Hållet.

Fig. 2. Profil etter linien c d y på Planen Fig„

I. Fig. 4, Fasade efter linien ab^ på Pla-

nen Fig. 1.

M. Nedra fidan af brofthvalfvet ofver tim-

pelen.

N. Stållmuren med Stållbroft och damm.

O. Masugns-krantien af tegel,

Q Jårnftolpar, fom uphålla takrefningen/

R. Trifla, hvarofver linan går til malmeas
upfordrande på ugnen.

S. Rullhvals, fom vid bokar - hjulftockens

omgång updrager malmtunnan.

Vid Fig. 4. ar til märkande, at tiptordrings-

Machinen SR? vifas ej på den fidan om
O 3

ug-
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Ugnen , hvareft han verkeligen bor ftå, u-
tan lom Profilen fig. 2. vore tagen ofver

qx på Planen Figura i 5 hvilket Ovett, atttnd-

vika flera figurer på Ritningen.
U U. &c. Starka inmurade jcrnkrokar,
hvaruppå bjelkar låggas til Hytte - takets

uppehållande. *

Fig* 3. Plan efter linien ef på Profilen Fig. 2*

IV IV. Foreftållpr förfta hvåifningen emot
Pipmuren då den ofre delen af hvalfvet än-

nu år öppen.

/7, vifar det opna rummet på hvalfbå-

gen
5 lamt huru hallarna fåttas trappvis,

eller med fortag.

X T. Sandfyllning emellan Pip-och Ring*
muren.

Z. utmärker et flutit hvalf ofver Bålgbroftet*

Fig. f . Skapnaden af ftorfta hvaltbogen med
defs uwterfåttning.

BESKRIFNING
På et nytt Parallelogram > at Copiera

rttntngar

,

Ingifven af

NILS MARELIUS,

r iöjoutgaf ChristopMer Schexnerus
uti Rom, en Befkrifning om defs någon
tid förut uptundne Parallelogram- Träns-

pon-

0

A
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porteur, at gora ritningar ftorre och mindre, el-

ler fom år det farorna, at ifrån et original tränfpor-

tera en rkning i ftorre eller mindre, dock aldeles

enlig figur. Uti (limma bdkrifning gifver han

val (åttet at tranfportera dem i lika ftorle k, nämli-

gen, at de antingen (kulle forft göras mindre, och
ledan ftorre i lamma proportion, eller tvärtom.

Men fom det varit dubbelt arbete, och defsutan

at tranfportera ifrån mindre til ftorre, icke kan Ifcé

utan fel , ehuru accurat Initrumentet år , få

har detta /åttet icke garna kunnat efterföl-

jas. Det andra maneret år, at den medier fta af

fpitfame fåftes midt på bordet, då de andra två

gora åt fnotfvarande fidor lika rorelfer j men detta

j åttet har ej eller fårdelcs kunnat brukas, emedan
-Copian blifver emot originalet for den ritande i

en bakvänd ftållriirig, h vilket ar nog befvårligt*,

nar han behöfver fe efter, hvad fom år förbigått

eller felar i afritningen. Fordenfkui torde foljaiv

ide Inftrument hafva någon fordel., emedan bädé
Originalet och Copian komma for den ritande på
en och famrna fida, och i lika ftålining. Dels
fammanfåttning vifar Figura i, Tab. VII.

Uti Linealen AB åro tvånne fm a Pelare eller

axlar vid A och B faftfatte, omkring hvilka fåfom
orörliga punéter eller Centra, Linealerne AC och
BD åro rörliga. Vid C och D åro uti Linealernes

AC och BD åndar, tvånne Pelare taftfatte, om-
kring hvilka Linealerne CE och DF, famt CD
åro rörlige. Vid E och Futi CE och DE andar,
åro de ritande (lifter faftfatte, omkring hvilka
Linealen EF år rörlig. Endera af deffa ftifter kan
göras få, at han går uti en hylfa, och har på of-

O 4 ra
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ta åndänen dofa, uti hvilken långes hagel, få at

tyngden blir lagom til ritande pa papperet,

Linealerne AB^ CD och £Fmåfte värn aldt-

les lika långa, AC och BD lika , famt EC och
JDF aldeles lika.

Det år båft, for lättheten fkul, at linealerne

åro af Trå, men Pelarne at måsfing, la fall*

fatte, at de noga åro lod-råte emot linealerna,

famt at de gå lått uti måsfings-hylfor, dock utan

ikånkning,

Nederfta åndarne af Pelarne C och D , lopa

på fmå trifTor, och jämte £ och kunna fmå
iupporter fattar

Inftrumentet kan vid G få ilas vid bordet med
cn tvin|*, på (amma fatt, fom man brukar, at

lätta fma fkrufftåd faft.

Grunden och bevifet blir nåftan det famma,
fom uti Scheineri Parailelogram ^ och fkil*

jer allenaft dåruti, at hår blifver z:ne Centra. Ty
lika fom uti Scheineri, alla pun&er uti den
tranfporterade ritningen, få fins emellan få mån-

g* gangor kartare eller längre diftance, ån deras

motfvarande i originalet, fom de tranfporteradc

punéters diftance år kartare eller långre, ån ori-

ginalets motfvarande pun&ers diftance från det

gemenfamma Centrum 3 låblifvauti detta, pun-
ctérne uti Qopian på en och famma fida, famt li-

ka långt belågne ifrån l]t Centrum , fom de mot-
fvarande puncter i originalet åro ifrån fit Centrum,

RöN
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RÖN
Om COCCUS

*Stiec, n. 71 j.

-
• ' Af -

.

'.

THORBERN BERGMAN,

vK*

Uti det (lagtet bland Infe&erna 5
fom Herr

Arch. och Ridd. Linn^eus kallar Coc-
cus, plåga honorna til de flåfta Species*

efter någon tid, fåfta fig vid de orter eller trån,

fomdc förut viftats juppa
5 mifta alt utfeende af In**

{c£ttv och få en likhet med gallåplen, hvilket

ocklä gifvitMr. Reaumur tiirålle, at uti IV:de
Tornen, i :a och 2. dra Mem.af defs verk om Infe-

fterna, kalla cn del af dem Gäll- Jnfe&er, efter de
förlora all fin förra fkapnad fedan de fåftatfig

5 och
Ändra Progal-infeéfcer, fom behälla något qvar,

Man flvulle.aJtfå vid forfta aftådandet af det (kal
?

fom i Fauna Suecica n # yzy beftrifves, tro, at det

vore en hona til något Species $f Coccus, fom
fåftat fig och blifvit lik et gallåple 3 tnen fom in*»

gen funnit henne, förr ån hon fåft fig
?
var man an-

da ovifs derom, och Herr Arch* och Riddaren
X-innjEus fager fjelf vid flutet af defs befkrif-

ning: an hoc infeflum quoddam vtl an ovarium a*

Ikujus iwfeffi aquatici, certQ determinare neqtm\ ittm

quirant alit^ nec, fi erraverim^fnihi vitio vertant»

Jag forefatte mig dårfore forleden våras, at om
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mogeligt vore, utröna huru härmed hänger tilhopa,

och hvad fom funnits, har jag nu den åran for

Rongi. Vetenfkaps Academien nedlägga, hålft In-

gen, fa vida mig vitterligit år, det tilforene be-

ikrifvit.

ler rättare fagt, ägg, iom til myckenhet hos mig
voro famlade uti glas fyllde med vatten, marktes
fnart en hop langa kroppar, fom rörde lig, men
efter de ej fyntes hafva några fötter och fkapnaden
forofrigt nogfkilde, började jag tvifla på, at dé
Voro larver til någon Coccus : och då åndteligen

åtfkillige utkrupit, fans tydeligen, at de icke hör-

de til Infe&erna, utan til en annan del af Djur- li-

ket, nämligen Mafkarne (Vermes), och til dejd

genus, fom af Herr A rch. o«h Ridd. Linnäus
kallas Hirudo. Efter de fmå utkrupne iglarna

(Hirudines) hade åtta fvarta punéter vid fråmfta

andan och til fkapnaden voro nog like et ganfka

allmänt Species at iamma genus, fom åfven har

deffc åtta punéter, iå miistånktes fkåligen defTé

fét ure , at vara råtta mödrarna åt de förra, hvilket

ock bkr fatt utom alt tvifvelsmål, då en af dem
,

jag någon tid, uti en med vatten fylld glas-

flalka förvarat, värpte et agg den njulii,et d.14,

et d 1 6 och et d. ig i famma månad. Denna fpe-

cies kan fkiljas från de ofrige affamma genus med
följande namn: Hirudo depreja fufca, puntlis o£lb

mgvis fupra os. Defs nomen triviale kan bli Ofto-
punétata, och lårer vara den famma, fom uti Faun,,

fuec. n. 1273 kallas Hirudo dépejfa nigra, abdo*

mimjuhcimreo.

•via
Krop-
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Kroppen år nedtryckt , fmalare framåt , half

genomfkmlig och utgår på bada fidor med kanter.

Fårgen år på undra kanterna gråaktig, på 6f-

ra (Vart eller brunaktig, befatt med ganfka många
fmå ljufa prickar, iom fitta i rader tvärsofver och
fororfaka, at fårgén ej tyckes vara fvart, utan

jnork.

Munnen beftår af en rund opning på fråmfta

andan, fom kan hopdragas och utvidgas, genom
hvilken fuges foda utur andra kråk, ja de (kona

cj fin egen Species, utan iå fnart någon blir fjuk

bland det&, angripes han af de oiriga,

öfver munnen fitta atta fvarta prickar i tva

rader tvårsotver, fyra i den fom år nårmaft mun-
nen, lika långt ifrån hvarandra, och två på hvar-

dera fidan af defTa, litet längre bårt. Prickarne

åro fvåre at fe på dem, fom åro mycket mörka,
jmen fedan man en gång fett dem pådehvita,fåsde
med et fimpelt microfcop lått igen. Mången tor-

de hålla defle prickar for ögon, men det år en
fvår fatts at bevifa, efter man ånnu ej kan med
vifshet påftå, at någon enda bland Mafkarna har
6gon f

Vid efterfta andan på undre fidan, fitter lika*

fom en klack, lik en Conus med afhuggen topp,
hvars bottens diameter år ofver dubbelt, lå i\or

fom hogden. De gå på andarna, nåftan på det
fatt, fom de fjäril-fkråpukar, hvilka kallas landtmå-
tare ( Geometrae ,

Arpenteufes ). Mun-
nen tjenar i ftållet for framfotter och klacken for

bakfotter , den förra tyckes fåfta fig genom fug-

ning
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ning och den fenare genom fin mjukhet, hvärme

-

delli han kan noga låmpa fig efter ^ndra kroppars
yta,ochfedaninnefluta et tomt rum, forfkafFat där-

igenom^ at klacken midt under gores något oéncav.

Hela kroppen blir annars, om den ur vattnet up«
drages, haitigt torr och faftnar vid alt det han ro-

rer, mén fkiljes åter därifrån, la fhart den våtes,

hvarfore ockia denna vidlimmande egenlkapen ej

tyckes fåfta honom då han går i vatten.

På undre fidan
, ungefår en fjerdedel af krop-

pens långd från munnen, fes en hvit rund flack,

fom , då igelen lågges vidöppen tvårsofver et fin-

ger, och på båda fidor om fläcken kramas, utgår

i en blek lem, nåftan fädan, fom Herr Schsffer*
ej långefedan noga afritat och befkrifvit på dea
Fafciola, lom fins i far-lcfren, och hvilken utan

fcvifvel lårer vara manliga aflelfe-lemmen* Litet

längre ned ficter qvinliga lemmen, beftående af

en öpning, fom pa måftadelen år ganfka fvår at fc,

och utur hvilken jag ej annat kunnat utkrama ån
våtfka.

Defle hermaphroditer kunna ej göra figfjelf-

va tilfyileft, hvilket beftyrk es ia val af likhetenmed
Sniglarna (Limaces), Metmafkarna (Lumbrici)

och andra deras flågtingar , fom åfven tillika åro

"af bagge könen, men ändock rnafte paras s fåfom

ock dåraf, at jag haft en igcl enfam, fom vårptc

f ågg, men intetdera gaf ungar.

Deras invårtes byggnad har jäghittils ej vt*

dare underfokt, ånkropppensgenomfkinlighet det

tillåter. På half-vuxna fynas båft två fina kåril

långs efter kroppen 3 et på hvardera fidan, hvilka

tyc-
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tyckas komma från munnen och vid efterfta ån*

dan gå ihop> och fåiedes ej torde vara mer än et

kåril, fom midtpå år krökt. Om de férdcnfkul

käfta några excrementer, kunde det, likfom hos

atfkilligc andra Mafcar, fke genom munnen pa

det fåttet, at födan går in genom ena andan af det

långa kårilet och ut genom den andra. Atminfto-

ne har jag ej kunnat finna någon opning på. krop-

pen^ utom munnen och qvinliga lemmen.

Både gamle och unge bland deffe iglar fåfta

ibland klacken och gifta hela den andra kroppen en
våg-lik rorelfe, hvars ändamål år mig obekant.

De finnas til ftor myckenhet i dammar, hvaråft

Alisma plantago aquatica, Hydrocharis morfus
ranse, Ranunculus aquatilis och andra vatten-orter

med deras agg åro befatte.

Når någon v il vårpa, fåfter han fig pa nå-

^on vatten-ort med klacken och vrider kroppen på
atOvilligtvi^til des agget genom qvinliga lemmen
framkommit, då det i forlione år helt mjukt och
faftnar vid orten. Igelen fåtter ock fin mun där-

på och rorer därmed hit och dit, hvarmedelftdet
nogare lampas til orten, får fin råtta fkapnad, och
de två uphégningarna, fom båra vara vid andar-

na, hvilkanu tyckas fäfom mörka flackar flyta

uppå , fatte på fina Italien.

Äggen fro i början helt bleka, men bli in-
nom en fjärdedels tima brunaktiga. De åro aflånga,

på ofie fidan kullrige och på den undre låmpade ef-

ter det de fitta på. Längden år gemenligeo halt

mnm ljqi? > ©ch. bredda en. Vid hvardera In*
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dan år ct litet trubbigt urikott, fom til fårgen
åro mörkare. Om nyvurpna agg opnas, finnes

uti dem en klar och feg våfka. Uti de befroda-

de börjar efter ungefår åtta dagar, fynas et, ju

måftadeis anda til ellofva imå runda kroppar, hvil-

ka bli alt ftorre och ftorre dageligen, och fe knöt?

trige'ut, då de genom microfcop äfkådas. Des-
fe kroppar bli åndtelig aflånga och fullkomliga

iglar. Efter fjorton dagar, ibland längre , ibland

kårtare, utkrypa de igenom utlkotten vid andarna t

dock ej alla pa en gäng. Ungarne åro ej få myc-
ket nedtryckte, fom de gamle, åtminftone då de
forft utkrupit, och deffutom hvite, hvilken färg

alt mer och mer förgår, då de få fuga andra kråk.

Längden af en fullvuxen af defle iglar, år ge-
menligcn z tum då han utftråckcr fig.

Defla agg åro altfa ej enkla , utan famman-
fota, få at hvarderainneflutar måftadeis flere lifs*

punkter, ibland ofver ellofva.

At defla agg bora tjena andra kråk til foda f

efter de finna* i ftor myckenhet, tyckes kunna
flutas af den ordning Naturens HERre bland andra

kråk inrättat, hvilka altid ju flere de åro, d.efä

flera fiender hafva de ockfå * en Phryganeas Larv
har jåmvål vill mig, at de åro i hannes fmak,
ty hon åt up tre ftycken for mig.

Hirudo deprefla fufca, margine laterali fla*

vo Fn. Suec. 1272,. Foder, efter Herr Arch. och
Ridd. Linn^i ron, lefvande ungar, foljaktelig

år uti detta genus, åfven fom bland Mufcce, både
de, fom lågga agg, och de fom foda lefvandd

ungar.

BB-
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BESKRIFNING
ä en Häf-kran , Stubbar

och rötter
, fom Jitta faft fjärden. '

Ingifven af

GABRIEL POLHEM.

Ibland de 5 Meehanifka Håf-tygen, hvar med
fvåra tyngder kunna lyftas , äro val Handfpi-
ken och kilen de fimplafte, och fäledes 1 ge-

men måft brukelige} dock händer ftundom, at
i brift på kunfkap uti tillåmpningen varda deflä
eljeft fl nyttiga Håftyg, ej med den fordel, fom
vederbör, nyttjade.

I anledning håraf, har jag nu den åran til
Kongl. Academien inlämna en Ritning och be*
fkrifning på et nytt fått af Håf-kran, fom uppå
Kongl. Commerce-Collegii åitundan, blef af min
fal. Fader, for några år fedan, genom et Modell
til Hogbemålte Collegium upgifvit. Et dylikt
modell, har Kongl. Skogs- Commiffionen jamvål
nyligen afmig bekommit.

Belkaffenheten af denna Håf-kran, fom e-
genteligen år inrättad at våga up ro*:er, år få fim-
pel, och vägftångernes tillämpning til ftorfta
kraft med minfta hjelp af folk, fa fynbar, at den
i rörfta påfeendet larer af perfpeétiv - Ritningen
kunna uttagas. Jag haj fåledes hållit onådigt, at
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rita 11p den på flera fått, eller vidare omofda, u*
tan vänder mig nu til defsbeftrifning.

^.Fig. 3, Tab. VII, Stubben fom ftal up*
vågas , med iina rötter af olika långd,

B. Stora Vågftangen, med hviiken rotterne

upvågas. Denna ftång kan göras längre och
ftåckre efter behag , lamt] tjockare och (målare,

alt efter fom rötternas långd och fafthet kråfver,

til 8 a 10 alnar, famt 7, 8* a 10 tums Diameter
'i ftor-åndan, hviiken lågges på ftubben, ochplat*

tas litet på undra fidan, at den ligger fHdigt.

C. Är Kran- (tegen > fom gores af feg Björk

eller god kårr-gran, 3 a 4 alnar hog^ famt ftån-

derneö a 8 tum tjocka i 4:kant, eller litet bredare

ån tjcoka, til mera ftyrka for holen. öpningén
mellan defle (teg-trån eller ftåndare, gores 5 a 6 tum
med et tvår-tråd ofver och under, fom Ritningen

vifaiv På defla ftegtrån baras holen til 7 a 8 tums
diftans och ftreckeivis ftålte,

Z), Är en Svängel 6 a 8 alnar tång, 3 a 4 ttim

tjöck midtuppå, famt dubbelt få bred, och af-

fpetfad åt bagge andar. Til denne Svångel be-

tjenar mail fig at tvånne pinnar f,<?, antingen af

järn, til | tums Diameter och $ aln län^a* eller

affegt trå, til z tums- diameter, hålft bla-eK eller

ifcarka granq viftar. Hälen i kranftegén C i baras

litet fnedt utfore, och Svångekns D undra kant

litet fnedt därefter , at han ej glinter af når man
börjar hafva*

F* Är repet, fom lindas kring roten H. och

yågftången$ B ilor-ånda, fedan jorden under té*

tevk
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ten Sr litet bortrenfad. Detta rep kan tagas groft
och långt etter behag, allenaft hvarfven propor-
tionera fig efter repers tjocklek, tilbehörig ftyrkav

Når håfningen fker, ftålles en karl vid hvar-
dera åiidan af Svångelfen D , då defle tvånne kar-
lar til fldftes upvåga och flytta hvar fin pinne
gradatim ttffore.

Sa fnärt håf-ftåtigens Äliil-ånda kommit Tom
hogft, och rötert anda ické lafsnåt, flåppes fam-
ma håf-ftang hed igeft , och en kil eller klots
drifVes emellan ftubbertodh håf-ftangens ftör-åndi
vid G$ men förut (kolas något midei;

roten, at den
ej fjUriker tilbaka igen* medan omfiiirigen {feer.
Det ofriga vifar (jelfva praftiquen båft.

Denna Haf-kran fkulle jåmvål med flytta
kunna brukas til Eke-ätters upbrytftifig forfkeps*
byggerien, ttt. in. når den til alla delar dåt*
emot far fin pröportiönerliga ftyrkä.

Rött och BERÄTTELSE
Öm Bäfttfnis (*) Natur

> hushäMng
och fångande t

Kils gisler,

åfvérns (Cäpt, Lin, PåM. Éuéc.n. itf råt-
ta hemvift, år i medelmåttiga Skögs-ocH

P Fjåi-

{*) Mycket af
1

det hår om Éåfvéreh anförda, år våi til-
förene äf andra befkrifvit; men emedan håruti årö
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Fjål - ålfvar , och finnes nu förtiden allenaft

tecken efter defla djurens fordna hemvift, vid de
närmare belågne ålfvar, der Ikogen år undanrogd,

och folk nu merabor,hvarigenomdeåroforfvund-
ne och aldeles utödde.

Marken til Båfverns forna hem-ftållen, fer

man hälft i fmå åar och yattu-rika backar y merl

ej lå mycket i ftora ftrömmar och ålfvar, hvaråft

på flera ftållen finnas gamla hus, updåmningar
tvårsofver åarna, famt dammar och vattu-led-

ningar från ålfvarna, upgrafne ofver myror, ån»

gar och andra jåmna fumpiga platfer inåt flkogen
?

uti hvilka han fordom flyttat hvarjehanda af-

ftympade lof-trån til fit behof. Därjämte vifa

fig ock mångfaldiga hål och gångar under jorden,

hvilken fordna tilredning, år nu förnam liga ft o-

nyttig blefvenfor defle djur, dåraf, at vattnet i

alla lådana fmå- ålfvar och backar finnes bårt-

torkad t och forfvunnit.

Inuti höga, lofa mull-backar och a-bräddar,

har han åfven haft fina kulor och hus, fom vid

Ljus-Torps ålfven i Medelpad , hvaråft han til-

forene blifvit fångad, medelft det, at karlen

med et ftick-blåls och huldat fpjut i handen kru-

pit in i Båfverns gångar, och dödat honom.

§ #
Nu for tiden fångas Båfrar endaft vid aflågs-

ne fkogs-och fjåll-ålfvar, hvaråft de vid mörka och
fkogs-

många omftåndigheter, fom dels ej varit bekante,

dels ock åro af andra orått eller omllkomligen an-

gifne, vil Äcademien låta alt, for fammanhanget
fttfrj medfölja
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ikog-fulla ftållen bygga fina hus, der beqvåfii*

ligall år tillika tor dem at updåmtnä ålfven, hväri-

frän de ej , fom andra Djur, årligen mårkas fiyttä

ftåilcn.

Dår han anlägger fin hushållning* hugger
h^n lof-fkog, fåfotnafp* ålder, björk, vide* fålg

och ronn, hvilka hart drar til ålfven och flyttet

det fedan, eller dår litet vatten år* forfiar hart

det genaft til det ftåliet hvafåft bråddarnä jpå ålf-

ven äro héga, men bottrtén under vattnet år \6å

och gyttje-aktig , fäfom vid affluttningar af my-
ror och (kogs^ran* hvaråft han getnertligen har
fitt tilhåil. Nåmde Skogs^förter låggér han vid

nedra andan af edor, dår ålfven got djupa och
fpaka vikar, och dår jordvallen på fidörna fram*

fticker imå nås* fom på något fått bidraga til be-

qvåmarc updåmrtirtg. Uti en fådari edä eller

vik lägger han forft de aflkurna tråii tvårs*fore

,

och fedan uptefer andra ifrån botten* fnedt lu-

tande inpå nåmde tvår-trån- Sedan updrager hart

ifrån bottnen ofvanfofe jord och gyttja* och läg-

ger dår ofvanpå* famt åter Ikog* til defs dammen
år 4 a 5 alnar tjock * val vattentät och få faft

hop-gyttrad * at den Varar evåfdeligéri.

Dar ftromrhert förut farrtmartfördt vrak-trån ock
flote tvårsofver ålfven* betjänar hart fig hålft a£

fådari fSrffion och lindring i arbetet* och Run-
dar fin damm-låggnifig vid dylika tråd-brattan

Ofvati dammen gtåfvef hatl botten, fof fåkräfö

undrymmande, hel djup.

K *•
iEt (tycke ofvan dammen* dår funaf>igt och

myr*låndt år, bygger hän hålft fit hus , hVäråffc

Pi hm
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han åfven gråfver ganflca djupt, famt omdikar,
och vatten- hvålfver hela kretlen däromkring, och
har därinne fina fångar med lapp-fko-grås, (Carex
Flor Svec. 768.) helt torra och renliga, trappevis

ofver hvarandra, få at han kan, efter vattnets af-

och tiltagande, flytta emellan dem, då Hannen och
honan ligga i en fång, med kroppen ofver vatten-

brynet, men med fvanfen aitjamt neder i en af-

lång damm,hvaråft allehanda fpån altid måfte va-*

ra flytande.

Når rågn och flod eller torka andra något

vattnets vanliga högd , få utflåpper och up-däm-
nier han vatnetned vid ftöra dammen, lagom til

fin beqvåmlighet. Itrån hufet har han flera un-

der-jordifka lon-gångar, famt opna flott-dammar,

dels at han ileal hafva beqvåmlig flyttning for det,

fom (kal (lapas til hufet, dels for lagom högt
vatten in i hufet, famt at han i faran ej iå lått må
kunna träffas Likaledes har han på hela trakten

långt ofvan och nedan hufet, flera lådana tvår~(amt

flott-dammar.
,• m .

:: -

•

'

- v .. m-iM
§. 4.

Sjelfva hufet anlägger han vid mörka och
fkogs-fulla Hållen, af namde lof-trån, hvarpa han
drager gyttja, torf och jord, til 5* a 6 alnars hogd*
lå at et vål - bygt hus kan på flera dagar af några
karlar ej utrifvas, famt år ibland lå flått och jord-
likt utanpå tillagat , at det foga kan mårkas.

På fomliga Hållen har han hus, fom varat flera
nians-aldrar, ftort fom den ftorfta byggning, och
feogtalt up under furu- qviftaraa, der han fått vara i

ro.
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gp£ Når hufec lcmnas af et iållfkap , la kommer
et annat dit i ftållet. Och om på et ftålle, dar han

gerna vil viftas , hufet fönder-rifves, bygger han

det på några dagar up igen. Han har malt en iång-

våning under vatnet, den andra i vattu-brynen

,

och den tredje ofvan. Det virke, fom ligger

nedcrft, finnesmed åhdarna redigt i kors, och når-

niaft likna knutar : dårofvanpå märkes virket ai-

lenaft oredigt lagt och fkiftevis med jord tått fam-

mangyttrat.

Ibland bygga Båfrarna bolag, til hela 6 pa-

ren i et hus , då hvart par har fina fårfkilta fångar

och lönn-gängar. Flera hus finnas ock ibland på
et ftålle. Hufen finnas måft pä Södra fidan afålf-

ven, fållan på Norra. Ibland flyr han ifrån half-

bygt hus, fom finnes hel jåmt lagt. Ibland

komma andre och taga fin boning uti de hus, fom
någon tid &ått öde.

§ 6.

Om höfte- tiden, kart forrån det börjar fry-

fa, hvaraf man ock kan fluta om vintrens tidiga-

re eller fenare ankomft, arbetar han med fin fö-

das anfkaffande, fom beftår merendels af grön A fp

och Sålg, h vilka han lägger hel djupt neder i vär-

net framför fit hus, at lfen ej Ikal göra något

hinder. Hela vintren öfver ligger han i fit hus

,

då alt hvad han famlat, förtåres, på det fåttet, at

han tar det up ur vatnet in i hufet, och afgnager
barken, och lägger fedan käpparna dels pa dam-
men, dels på hulct. Når det lider åt våren, och
blidt vader tilftundar i Febr. och Martio, famt
födan ej år tilråckelig

, går han ftundom en half,

P 3 ftuiv»

i'
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!tunc|om hela fjerdedel§ milen til ftogs, dir han
finner grön afp, den han hugger och bergar
hem. Han gor fjg fållan någon maltid utom fit

hus, iå at de atbarkade trån lemnas i fkogen.

Pår Båfver håller til och hugger , våxer aU
drig ny fkog igen , fom gifvit anledning , at

med defs tänder våttja rodje-yxor. Men detta

hårrorer dåraf, at Båfrar begårligaft upåta all ny
låflkog, famt til en del af tiden til fkogens fal*

öm nätterna i fvalkan arbetar han, men om

mycket affägfe och får ftåndig ro , då han åfven

år framme om dagarna. Sin våg håller han ftå*

dip och ren 5 famt afffcår de tjockafte lågör och

tran, Tom ligga honom i vågen. Når de bygga
Jui$ r eller annars famla och draga loftrån , få bru-

&av hannen honan vidoppsn på det fåttet, at han
ligger de afhuggna klamparne emellan hennes fot*

ter, och biter eller fattar i hennes tänderoch drager

fom på en kjålke, få at håren märkas dåraf notte på
hennes rygg. Der flera Båfrar åro i et hus tiHam*

mans, bruka de på lika fått, gamla honor, til kålkar,

fom dåraf finnas aldeles hariofe både på ryggen
och buken, med tjock hud allenalt på ryggen*

Annars bara de och draga kv&X för (ig med tån*

derna.

På * fima huggen han af en afp om et qvar»

ters tvår^linea, hvjlken han fedan affkår i Hfe§

långa ftycken om f qvarter, når virket år jåmn-

tjockt at nåm4e florlek. Men nk Afpar årohe-

han och hvikr, iå framt han ej år



m$6. Jul. Aug. Scpt. 213

]a famnen vida omkring , hugger han dåraf hel

karta klabbar och brukar fina 2 breda och långa

ffre och nedre tänder helt kringt och fnålt växel-
vis emot hvarandra , at fpånorna fe ut lika fom de
med en fmal fkål-yxa varit los -bilade.

Alla trån fäller han up emot backen , och
fpringer fjelf et långt ftycke itrån vid ned - fal-

landet. Når tråden råka at falla up i qviftarna på
annan ftående (kog , få ftumpar han af det lika-

fullt, få långt han hinner til 5 men blifver han
fkråmd itrån de nedhuggne tråden, eller nodgas
lemna dem for annat emellankommande arbete af

dåmning eller omlagning vid hus och dammar ,

låatde imedlertid hinna torkas, blifva de qvar-

liggande, ofta ofver zo til antalet.

Ytterft vid ålfven, dar hufet år, har han
enkel nedgång 3 men längre up brukar han val 10
vågar, hålft i mjåla och fand-backar.

All mull fkjuter han med bak - fötterna ned i

ålfven, åfven få forer han jorden up på hufet,

famt, på lika fatt fom fkålenom vintertid, håller han

dammen öppen med de Jamma, hvarfore ock defs

nageMika klov på bak-lkråflorna altid finnas mera
aotte, famt med en ftadig hinna mellandragne,

fåfom på ånder. Framfotterna åro utan fådan hin-

na, famt hafva långre fpitfiga klor3 och dårfore

beqvåmare at grafva och kraffa los jorden med.

Når han firnmer och doppar, få flår och
plumpar han ganflta ftarkt med fin långa, breda
och ftyfva fpol. Forfta gången han dykar, få

håller han fig nog långe under värnet* men de
ofrige gångorne dröjer han ej långe, och håir

P 4 ler
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ler fig allenaft ofverft i vattu-brynet. Alla fina

dammar har han hålft anlagde vid de djupafte böl-

jorna, och märkes vara mycket mon at få djupt
och vidt-omkringgående vatten.

Dar något beqvåmligt nas år, få dikar han
igenom landet och dämmer åfvcn dår fram* ja

han tål foga den niinfta krok på åifven, fom han
ej rattar. Få alla beqvåmliga ftållen där jämna
miyror, eller ftogar framftråcka bredevid ålF->

ven, gör han 5 a 4 alnars breda flott-dammar , til

en aln och dårofver djupa , altid perdendiculaire

til åifven, i hvilka han undanrånfar otroligt af

vrak, rötter och jord, famt ftåller vattnet in uti

de famma med tilråckeJig damm i fjelfva åifven,

Irnelian vatten-puffar och kall- källor vid åifven

g5r han åfven fmå rånlar och dammar. Han gor
ock forfok med fådana dåmningar på högre utfigt,

iaft det ibiand flagit felt for honom, hälft på de

ftållen,dårhan mottgrof ften eller bårg under fand

och mull- ryggar. Jag har fett ftållendär han budit

til på hela fjärdedels milen at dämma ältvens gång
annorledes , hvaråft ganflca litet felats i arbetets

framgång. Når han dämmer om höften, få fti*

ser vattnet vida omkring på fidlåndta orter, då

fkogen ofver alt dårat vintertid blifver (kadat ge«<

nom kölden, at den federmera bleknar och rutnar

bart, hvarigenom Bönderna ofta fått myr* ånga?

til 30 lafs, lorp i Fjåilfjo Socken och Ångerman*
land befinnes,

§. 7*

De paras $artholomaei- tiden >ch framföda

linaqngar i M#rs
?
pch hafva måft 3 >

iållan 4 un*

gar,
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gar. Når han leker, har han befynnerligt ftarkt

late. I fina hus yngla och upfoda de fina ungar.

Ungarne para fig ej for ån de blifva 3 är. Måft
alU Au&orear åro ovifse, om Båtvern åter fiflc,

hvilket en del jaka, andre neka aldeles. For
några ar ledan fingo de en Båfver uti Herr Bi-

lköpens Al-kifta vid Såbrå, hvilken hade i fin ma-
ge en hop Foreller, famt en Al, hvaraf man
ler, det han åfven tager til godo fifk, ån-

Ikont d?n ej bor kiknas tor defs vanliga fpis. Ty
vid fjällen, dar loftkog ej finnes, åter han botten-

och lapp-lko-grås, famt af den fmå vide - Ikog
dar kan vankas. Ned åt Ikogs-hygden håller han
lig vid fin förnam fta mat, fom är afp och {alg.

I Wefterbotten hade de en Båtver med kådja

bunden, hvilken ej ftod at tåmja, faft de forfok-

te heja fommaren. Han klipte af ftorar, famt
benen på grifar och {torre fvin, nar de kommo
honom når, och marktes vara at otamd vild och
genftrafvig m*

De fornämfia Bdfver^fängen ^ hro följande:

Nåt bindas af ftarkt lax-not - garn
y fom en

ffcrif-penna nåftan tjockt, med rumma mafkor,
at de kunna trädas på et fullkomligt hund-hufvud,
til 20 alnar långt, famt 3 och 4 alnar djupt, och
bos fom et annat nåt på tagel-tålnar, vid hvilka

fåftas runda lyckjor äf tåg. Genom defsa lyckjor

dragés et annat Itadigt tåg, fom med bagge fina

ändar fåftes* vid ftakar åt bagge landen, då vid
ena ftakan faftes en. liten klocka for vakt - karlen

(kull, fomdåraf lått horer, når Båfvern rorer nå«
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^et. Sådana nåt fattas tvårs ofver ålfvar famt
back - mynningar då Båfrei> går dåruti , ft m
fnart loflar och drar ihop iådant nåt, emedan
lyckjorna löpa helt lått ut efter de fnoren, fom
jlitta både vid ofre och nedre tålorna, få at han
val kan fno .fig in i garnets och har det håndt,
at de kunnat få 4 ftycken på en gång med dylikt
nät, når det på nåmde fåtp blifvit jötfatt, och fått

ftä ofver natten*

Vid Båfver-jakter, fom midfomn%ars-tideft
eller då minfta vattnet år r anftållaS, brukas få-
dana nft, at varfamt och tyft utlåttas for de hål

och tvår-^ångar vid ålf-ftranden, fom fynas på
botten, fåfom en titflåpadt väg ned ofver bac-
ken til djupet , i fynnerhet framfor hufet: åfven

ned vid dammen, famt ofvan dam-edan* emedan
han altid fpringer ut för drömmen, når han (krå-

mes, fåframt han ej varit pä nåt förut. Därjämte
bor en karl med huldat fpjut tillika ltåiberedfkap,

-

at tillika gifva akt på Båfvems ankom ft, vid

fifr-nåmde gångar och Italien, och få fnart han

marker grummel komma fram i Båfvems ned-

gång från hufet, år han på ognableckét i fit fram-

/Irykande , då karlen bor hugga til fnalt och häf-

tigt. De ovane bruka väl all magt, men lemna

ej tillika fpjutet den fnålla fart och frihet det bor

hafva, dårfore rufa de gerna fram (hipa efter ned

i ålfven, utan at fånga djuret, fom endaft dåraf

märkes fatt en itot i kottet, men intet hål i defe fe-

ga bud. De fom ej iiryka til nåten, kunna fåle-

des fångas med fpjut. Slipper någon förbi nåtet,

bor man fpringa längre ner, dar något grund åj:

Ivars-ofyer ålfven, och ftålla fig ftilla midt i ålf-

ven,
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ygn, da man får fe, at når han kommer, tvår-

ftåller han fin gäng, dock fordras mycken fprfig-

tighet, at då hugga honom, at man ej blir {ka-

dad af djuret.

Gamla Båfrar hafva mänga konft-grep i all

Jin hushållning, famt ftorre varfamhet at akta

fig, fram f6r de yngre Når altfammans, fom fagt

år, blifvit val anltåidt, {lappas hundarne lofe,

Jivilke åro inofvade at behändigt upfoka, ned-

gråfva och mkora Båfveren ur fina gommor,
då karlen bor hjälpa hunden med öpning ned til

Jongåjigen, hvarålt hunden oforlkråkt fattar uti

honom, drar och flåpar honom, til defs karlen an-

tingen får {kjuta eller hugga honom med fpjutet.

Unge hundar blifva lått Ikadade * men gamle veta

noga akta fig, famt krypa in i de måft afiågfne

lonn-gångar, och gifva dar med (kallande tilkån-

na, hvaråft karlen bor nedgråfva och hjälpa ho-
nom. Och emedan Båfvern år hel ftyf i {polen,

at karlen utan fara kan därmed gripa och qvarhål-

la djuret, iå betjenar hunden fig affamma for-

fnon, och drar honom baklånges med fpolen fram
jutur fin kula. Ibland måfte hufet tillika opnas,

innan de alla kunna igenfinnas. Faft hundarna åro
aldrig iå gode, få gora de mer fkada ån nytta, om
de flåppas til hufet,innan nåtet med vakten blifvit

utfatte ^ ty hundens late drifvcr honom antingen

på flykten, eller i gjomflan; nårfåflker, maftc
hundarna fångflas, och arbetet uplkjutas til en an-

nan dag. En del äro få illhårdige, at de måfte
rökas utur fina lönn-hål. Vid Tjyf-fio ålfvenji

Torp Socken och Medelpad, felades for några år

fedanirått unftalt, påjdctfåttet^ at karlarna for
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jagtens anflållande refvo neder dammen, for at
tappa undan vattnet ifrån gångarna och hufet til

nåfta dagen, hvarafMnde, at alla Båfrar flydde

om natten upfore ålfven, få at dejpå z mil ej åtv

då flodo at återfinnas.

I vågar från ftranden nedfore åt ftrand-backen,

och dar Båfvern framflåpar fit virke , famt på
frnå nås och uddar, fom Hicka fig ut åt flrommen
ifrån landet, dar åfven dylika nötta vågar garna

märkas, år fordelaktigaft at gillra honom med
2:ne flockar, af hvilka den nedre lågges nåftan

jåmt med jord-vallen, och den ofre up-gtllras til

3 qvarters högd, at den kan falla med fin upftål-

da anda emellan 2.:ne pålar. Gilret beflår af en
fnåil håf-flång, fom hvilar på en tvår-flå imellan

pålarna, och med fin längre anda hålles af en vid-

ja, fom tillika omfattar kårtare andan af en min-
dre håf-ftång, fållad längre ned på ena pålen,

hvilkens fkaft fafthålles med en knåpp-fticka vid

andra pålen eller på nedre fläcken, i hvars anda

en fin maffings-trl utfpånnes, en tvärhand ofvan

och långs under flocken. Så fnart Båfvern rorer

vid flrången, loffas fnållaren eller giller- flickan

med håf-iVjlngerne, och flocken fäller ofver dju-

ret, hvilkens tyngd måfle ökas med en annan flock,

lagd fnedt in på denna
2
jåmte' en ften-hålla ofyan

på defs kors*

Älven brukas med fordel en tena eller mjår-

da af obarkade gran-fprotar, til 24 alnars längd

Tamt \ aln i bredd på hvar fida i fyrkant, lika vid

åt båda andarna, I bak - åndan fåttes et galler af

jaru-tenar til botten* fåfom fonfterbly i kors/hvil-
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ka fåftas i de fyrkantiga flåama, fom åro fammanr
j

{kaffade, ät tilhopa hålla mjårdan. Likaledes
' bora z a 3

fådanaflåar, for mera ftyrka, fitta utefter

cfriga delen af tenan, at fammanbinda fproterna.

For öppningen eller främre andan gores en fåll-

dörr likaledes at fprotar, eller et fvartbrändt brä-

de, fom med en vidbunden ften upgillres med en
vidja, fom fåftes midt på kanten afdören, och
dragés bakom andan af tenan , famt inunder til in-

emot medlet, då famma vidja updrages tvårs-ige-

nom renan, och bindes faft med andan i den fidan

af tenan, fom veter up åt. Vid jårn-gallret bin-

:des in i tenan en knippa af gröna afp-kåppar.

Denna mjårda nedfånkes idefs damm, hålft vår- ti-

den med lika ftenar vid bagge åndarna, iå iiåld,

at luckan kan fritt igenfalla»

Om vintren nedfånckes den med tåg i bågge
indaraa, bundne i tvårtrån ofvan på ifen, at den
ilar rått.

Når Båfvern kryper in i mjårdan, hvilfcet

han gårna gor vårtiden for födan, år vid jan honom
til hinders , hvarfore han fkår hentie af, och faft*

nar få ftraxt i fångelfet, då han val foker gallfet*

men fonderbryter dar fina tänder, och blir fnart

därefter fdrqvafd. Om tenati kommer at ligga

for långe innan den vitjes, plåga andra Bärraf
komma dit, och fkåra henne fonder* i ftycken.

Annars hånder, at man får ibland en for*
c^vafd Båfver uti kilen,når noten dragés.Men oftare
fas han i Al - hufen, famt med ljufter, når de fa*
Ta med ejd om nätterna. Når han om vintren ej

finner hål under ifen vid ftrommarna, (kår hatt

fm . l»ed
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med tänderna et rundt hål. Når han råkar at bita

någon, gor den fvar fkada, och fänker lina tån*

der alt igenom det han vidfåka£.

§• 9- ;
;

:

l

'

Bäfver-Jkinnen med gållet blifva alla ar mi*
ftadels hemligen bårtforde til Norrige med Jemt*
iandsfarare, och fingo de (ak ert få god betalning

dårfore af de handlande hår i lånet men emedan
bade defle och flere dylika varor hjälpa dem, atfå

dårfore Norrflca penningar, for hvilka de kunna
få handla det de hålft aftunda* fordenfkul nyttja

de lådana olofliga utvägar, at IkafFa fig gångfc

imynt. Efter vidlyftig omgång foras defla varor

äter på Stockholm från Amflerdam och andra

orter* •
, ... ..

,

Bäfver-gäll borde, i anfeende til det tjånljgaftfc

betet hår finnes, vara det båfta, men fås dock
fållan forfvarligt^emedan de dels fånga djuret i ond
medan galet år litet ochuttomdt; delshandtera de
det ej rått i torkningen , få at de veta fkåra fonder

pungarna i rimfor , och torka dem i torrt och
varmt rum. Det forfaltkas ock mycket tned Båf-

ver-kott och def^ blod $ famt med alder-bark och
tegel- mjöl.

§>yick-Bäfoer upblandas med Kårn-mjolk, iftcr

och mera dylikt. Dar Båfver får åta lof-lkog, år

kottet ej få trariigt, fom hos dem,hvilka åta bot-

ten-eller lapp-fko-grås. Af famma orfak år ock
Båfver-gåliet båttre och fåmre, famt finnes fylli-

gaft och ftorft vid fullmåhaden, hålft vid Bartho*

lomsei-tiden , når den fkal hålla fin lek-tid. I ny-
"b

ma*
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månaden ar det qvicka, lifcafom grumligt och for-

falfkat} men i fyllet hel klart.

Båfver-kött åtes af alla, fom plåga fånga des-

fa djuren, och berättas vara fom fvin-kott fniak-

ligit. Båfver fpolen åtes ock , famt brukes forn

Medicin åt bolkap och folk. Når värkarna hos

hafvande qvinnor ej drifva tilråckeligen, eller

ftanna af, iä fkåra dc fonder dåraf, och gifva 5

eller 4 knifs-uddar, hvaräf de fåkert retas , at de

drifva foftret. De fteka ock ut oljan ur fpolen i

fen panna, hvilken åger lika verkan med qvick-

båfver. Både hannar och honor hafva lika pungar
ftied qvickt och faft båfvergåll , fom fitta et par

af hvardera forten på bagge fidor om utgången

,

émellan anum och organa genitalia.

De torna Båfver- fångare hafva haft granla-

gä hushållning vid fina jagter, at de aldrig iångat

alla par vid hvart ftålle, famt aldrig rort ungar-

na; men nu fortiden handteras denna fak få o-

mildt, at dc utoda altfammans lom fås kan, både

kt fått, iom de framfara med Älg-fkjutandc hvart

&r. Dårjåmte vifste-de gamla noga at tråda hvart

flållc 2 a 3 år, få at de Bngo jåmt och långt me-
ra ån nu flcen Och emedan både Älgar och Båf-

rar åro bland de nyttigafte och fornåmfta djur,

hvilka hår i de Norrlåndfta vidftråkta (kogar van-

kas, få förtjänte de en nogare tilfyn, famt mera
infkrånkt hushållning, få val deras fånge, fom for-

fålgning^

få val fom på andras, på li-

GAU-
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CAURA, en växt frän Norra Amerka
3

Befkrifven af

CARL LINNiEUS.

mg
For ? ar fedan, fick jag ibland åtfkilliga froii

ifrån Herr Peter Collinson i London^
åtfkilliga växter ifrån Norra America,

ibland hvilka ock denna framftålda upkom,'och
fom jag på den famma fållfamma växten ingen fi-

fur fant hos Au&orerne, låt jag henne ätrita, at

lifva mera bekant.
%*-

.

Forfta året upfkoto ifrån roten 4. allenafi

blader utan ftjelk, fom voro lancett like
, gröna,

liåftan qvarters långa , och hade några tånder i

kanten.

Andra året upvåxtc en rak fljelk til et fin-

gers tjocklek, och val til 4 alnars hogd, utan gre-

nar. Denna ftjelk var rund, ofverft något purpur-

fårgad, och med hår beftrodd^ fom ftodo ut och
\roro något hvita* men neder åt roten var ftjål*

ken bar.

Möt höften ufflogo grenar ihnom hvart blad

nedre Vid foten, men iriga andra uppe på ftjelken*

forrån forft i September månad, då fmå gt-tnat

titkömnio inrtom hvart öch et af de ofverftä bla*

Ben, få på ftjcflken,fom på hufvud^grenarne. Hår*
af fick denna våxt en befynnerlig ftållning , i det

alla grenarne gingo
v
af ftj&lken iiedre vid roten $

men alla qviftarne åfverft vid fpetfen af ftjelk

och



och grenar * utan at någondera för ofrigt var deh
i mindre qviftar.

Bladen riedré på ftjelken ftödo merendels i

och .2 emot hvarandra* men uppe på ftjeik och

grenar voro de fårflnlde (alterna)* vid pafs af et

Sngers långd oeh bredd,, lancett-like, fpetfädé

atbädaåndar, nakne utan glans * och i kanterna

med fmå utftående tänder öjåmne. På qviftarna

voro ånnu mindre blader • och knapt fynlige tag-

gar. Befynnerligt år i deifnas biadér , at de åro

beftrodde med utholkade punéter utan någon ord*

ning ^ öGh det få på ofra fom undra fidan.

En torymbus elter klafe upvåxte på fpitfett

äf hvarqvift, fom beftod af märtga blommor på
hvar lit karta, ludna blomfkaft^ och utider hvar

och ert blomma fatt et litet blomblad (braétea li-

nearis lanceolata)^ fa långt forh blomfodret, foriv

ån det öpnades , men detta foll bart, Få fnårt blom^
tnaii begyntfe opna fig.

Blbmfodrei béftöd äf eft ttib, fottt til hållen
delte fig i 4 bläder eller flikar, hvilka bojgdes äl-

deles tilbaka : innöm deiiha ttib futtö 4 aflårtga»

körtlar* 1

CrdfiMäJefi \röfö 4, Fåfte öfvattpå bloitifödréts

Tut>, med (mala naglar > äéåhge och rodagtige,!

irien hade det befyhnerligt $ it alla bygdés och
yåiidés åt Cipmz ofrä fidä^ och cjj fom på^äiidra^

ttödd riiridt omkring.

Standarne voro 8$ åfveii häftade .ofyérA på tu-*

béri åt blömfddret ^ ocli åtfldlde hied eii liten kör-
tel imellan hvardera 5 men deffc hade det béiyn-
öcrllgt, åtlikföhi Cröribladeii voro bogde upåt*



lå voro ock ftåndarne bogde nederåt , hvaraf for-

oriakades en befynnerlig fkapnad på blomman.

Spirans ämne fatt nedan for blomfodret. Stif-

ten var lik en tråd, och hängde nederfom ftån-

darne. Märket var delt i 4 delar.

Frukten efter den affallna blomman blef nog li-

ten,aldeles, fyrkantig,och fpitfad åt båda åndar,och

hade uti fig allenaft et enda rum och et enda fro.

Han opnades icke , ucaA äffoll hel och hållen

torkad*

Växten blommade helt fent om höften, en
egen&ap, fom år allmän med de måfta växter från

>^orra America, hvär af hånder* at hon måfte be-

varas i Orangeriet, dar hon ej hade tilråckelig

]uft, hvar af hön ej val fick foecunderas, och fro-

en altiå, fom dåraf blefvo, vaxte mera icke upp.

Roten går bärt, andra året fedan hon blom-
mat.

Oenothera och Epihbium tro nårmaft flågtin-

går, och (tiljas endaft med fronj fom hafva

dun (pappus ) at flyga på Epiiobium, .men
ej på Oenothera. Denna Gaura år midt imellan

bagge. Hon liknar med blommans fkapnad mera
Epiiobium Anguftifolium ^ meit med andra egen-

lfcaper, til fädernesland och ålder, mera Oenothe*
fa> dock år hon med frukten låftgft fkild från bag-

ge, i det den har allenaft et rum och et fro, ej

fpricker i 4 delar, ej affallerj iä at antingen bor

Oenothera och Epiiobium blifva illoplagde til et

genus, det jag ej håller rådligtj eller ock böra

alla 3 defle ftå fårfkilde.

Om denna ej blommade lå fent , lå blefve

hon for våra trägårdar en lyfande ort.

Den-
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Dennas Charaéter har jag gifvit uti f:te Edi-
tiofi af Genera Plantarum, N:ö 42,3% och i Spe-

tiebus Plaiitarum,* 347. hvarélt jäg kallat henne
GAURA BIENN1S.

Lyfimachia Chamaeriériö dictö firrliiis ^ Flo-

ridäna, foliis nigris punétis fiotatis, capfulus cari-

ilatis in rahiortim cymis. Plukj Amalia 9^428*

»' Mori,våxer vildt i Virginien öch Flöridä.

Tab, VIII* Fig. i. Örtet! i fönttinftaji ftor-

lek. z v eri ftjelk, 3, et ai bladerilä. 4, Bioram ,

n

i naturlig ftoriek. <p,fammä med upfkurit (Galy.x)

"blomfoder, at Piftillen må Fyrtas. .6, Gronbladen i

blommaii bårttagne. 7, Spiran, 8 3 en af ftltidarile*

9$ Märket. io,en af knoppärnä i i ^Frukteri. 12$

.:i$f>ét$ (mLtn& äfftureit tVårtfof^;

UTDRAG
Åf de Ajlrbnopitjkä Öbférvätiönér , Jotri M-
tademiens Ledamot Héfr Trof. MäTÉH

til KongL Äcådemien infåndt, ängåendé
GrezfsWaids Stads Geögrdghi*

fka belägenhet.

D
GireifsWätds Stads Pol4iågcL

én bar blifvit detérminéräd genom ériniyp-

kenhet öbfeiveradc Söl-hogder om mid-
dagarna , fårdeles vid Sömmar^Sölftånds-

Q/* ti*
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tiderna i de förflutna aren. Atfkilliga Fix-ftjemors
middags-hogder hafva ock blifvic obferverade.

Qyadranten, fom dårtil blifvit brukad* och år

gjord af framledne Dircéteurcn Ekström, har

två fots Radius. Hvar grad på des Limbus år

fordeld t uti 10 minuter, genom fmå pun&er: de

mindre delar fokas genom Micrometer. Qya-
drantens Error har med all mojelig upmårkfam*
het blifvit underfokt, famt vid aefla obfervationer

affåknad. Solens Declination har blifvit beräk-

nad for hvar dag efter Cassi^i Tabeller.

Det fynes onödigt at anföra fjelfva Obferva-
tionerna, utan år nog med Refultaterna. Af al-

la i Greifswald, är ij^z obferverade Solens mid-
dags-hogder t u tfaller

Polhogdcn, xfter medium f4gn 4 min, 2,9 fec.

Meditim afdem alhfammän 54, 4. 2fi*

Af atfkilliga obferverade Middagshogder på
ftjernorna et , * Orionts, Rigel, Procyon och
Syrius, utfaller Polhogden, efter behörig utråk*

ning genom medium - - 54. 4- ti.

Hvilket noga inftåmmer med 175-3 och 17^6
ars obfervationer på Solen. Och emedan det år

omojeligt, at media litet Inftrutxient, til vifshet

utforfka Polhogden nårmare, ån på 10 fecunder,

det ock i anfeende til Geographien gor tiltylleft*

il kan Greifswalds Polhogd arttagas i det nårmafte

ar 175-3 - f4 .

ar i7f4 * f4 .

ar i7ff - f4 .

ar i7f6 - w

4-

4.

4.

4-

1J.
jr.

54



^4 gr. 4 m. 2f fe'c Hvilken mårkeligen år flcil-

jaktig ifrån den, fom finnes gemenligen utfått for

Greifswald i Land-och Sjo-Chartorna , hvaruti

den jåmvål af de nyare til 54 gr, i; m # ja anda

til 74. 50 min, år antagen.

Greifswalds Longitudo,

Ibland -de i Greifswald obferverade formor*

fcelfer på Jupiters Satellites, åro några jåmval
I$ar i Stockholm, Upfala, Lund och Åbo Obfer-
verade, hvilka hår meddelas, til at därigenom
finna fkildnaden imellan forenåmde orters Meri-
dianer. Obfervationerna i Greifswald åro gjorde

med en 16 fots Tub,

i), Imellan Stockholm och Greifswald.

17^4, d^x.Maj. Em. 2,, i Stockh, kl. 10. 16. f8.
I Greifsw. p. fp. 18.

17-40.

Samma dag. Em. 1. i Stockh. 11/13% 16.

Greifsw. 10. ff. ip.

ijf6?é* ip tylaj. Em. i* - Stoekh. 11. iy. 47.
Greifsw. 10. 50. 13.

/ #/

17; 34;

Altla blifver differ. merid. imellan

Stockh. ochGreifsw. genom Me-
dium « r - 5 17*44*

QLa »)! E~
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t). I mellan Upfala och Greifswald,
Hor.

,

!7f4.d.Z7Mart, Etii.i. iUpfala kl. 10. 37. 18.

Greifsw. 10, 20, 1,

r -1

17-17»
d. ii. Maj. Em. i, - Upfala rt: u, 15*.

Greifsw. 10. ff. 19,

I7f6. digMaj, Em. 1, - U^falq, ir. 14. i,

Greifsw. 10. fg» 13,

Medium i£. fö,

3). Imelhm Lund och Greiftwald.
Hor. / ? ,;,

I7f4* d, 2,7 Mart, Eni
t 1, i Greifsw. to, 20, j,

Lund 10. 18, 42.

I -19-

}7f(5t d- IP Maj, Étn. 1 » - Greifsw, 10, f8- I3<

Lund 19, j6. sh

1 20.

DefTa Ohfervaupner Äatnma mycket noga
afverens med hvarandra*

4\ Iinellan Åbo och Greifswald,

?7f4- 4/l2Maj, Em, i. - i Åbo 11. 30, if»

Greifsw* 10. ss-> 19*

r - \: m <* 7 * ;
• •

. imttib»

34- jflfc

(9 s y *7ss-
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É7ff*.'di;3Febr. Em. i. - Åbo kl. 14. 36. 40.
Greifsw. 14. o. f6.

3f- 44-

d. fFebr, Em. 1. - Åbo 9. 4. 3f.
Greifsw, 8- 2-9- !Jh

3f- H-

Medium - - 3f..zi.

Tids fkilnaden imellan Upfala och Greifs- / „
walds meridianer, var * ' 16. 20.

Imellan Stockholm och Greifswald var

medium, 17 min. 44 fec. Ooid&r afdra-

gés 1 m, 40 fec. fom år tids-lkilnaden

imellan Stockholm och Upfala, blir

imellan Greiiswald och Upfda - — 16. 4,

Imellan Lund och Greifswald, var x ni,

20 fec. Om de dragas ifrån 1 7 m. 2 f fec.

fom år den torr bekanta flnldnaden-i-

mellan Upfala och Lunds meridianer,

blir imellan Upfala och Greifswald - 16. 5.

Imellan Åbo och Greifswald var 3fm.
2 1 fec, Om dåraf dragés i8m, 4 fec. fom
år den forr bekanta Meridian fkilnaden

imellan Upfala och Abo, blir imellan

Upfala och Greifsvald "* j 17. 17.

Efter medium af alla, {kulle Tids-fkildna-

den imellan Upfala och Greifswalds

Meridianer vara i tid, : - - 16. 26.

£4, Q^4 Re-
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Refultatet af Åbo obfcrvatioaerna fkiljer fig

måft ifrån de 6friga, men det får dock ickefor-

kaftas, emedan Obfervationerne på båda fidor fynas

vara gode. Orfaken til fkiljaktighcteii lårer vara

den,at de i Stockholm, UpfalayLund och Greifs*

wald gjorde Correfpondenta Obfervationer, rå*

kat alla, a t vara Emcrfioner: däremot afde tre i A*
bo hållne, voro tvånne Jmmerfioncr. Nu ehu-
ruvål både Immerfioner och Emerfioner kunna
och böra gifva farnma och riktiga utflag, om de

på bådg fidor med lika goda Tuber blifvit ob(er*

varade; iå upkommer dock någon (kiljaktighet,

i failTuberne ej varit lika gode, och luften pa
båda fidor lika klar vid obfervationcn. Akfå be-
hofver Tids-fldldnaden imellan Greifswalds och
Upl^ia Meridianer ånnu nogare utrönas med fle-

ra Obfervationer. Irnedlertid fer man, at han
lårer vara \6 m. 16. fec. i det nårmafte, hvaraf
följer, at Greifsvald ligger 4 gr. minuter vid

pilts Valter om Upfala Obfervatorii meridian.

Dåraf märkes ock, huru orått Greifsvald, jäm-
välhvad Longituden angår, blifvit hittils lagd på
Landt •* Ghartorna * och emedan ingen tvifvel

är, at ju hela Pqmtnerfka kuften , få väl fom an-
dra fjo-kufter, til ftor våda for de fjo-farande, va*

rit lika Qrått utfatte på Sjo-Chartprria , iå fynes

jämväl håraf, huru hogft angelägen den förratt-

ruug varit, fom R^ikfens Hoglofliga Ständer mi
behagat taga, til kqfternas båttre Determincran^c

peh Sja-Chartorngs förbättrande.

AN-
Ti
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ANMÄRKNINGAR.
Om Silkes - Majkarnas fkotfel y

Af

ERIC GUSTAF LIDBECK.

en i April manad innevarande år oformo-
deligen tilftotande vintern , vifte fig

med dryga efterflängar åfven i Maj i ma-
nad, fom utom de filta dagarna, beftod af kalla,

mulna
5 ino-.och rågnaktiga d^gar, då likvål de

fmä hvita Mullbårs-tråden , k>m i fift-forflutna

o ftadiga vinter icke något lidit, ehuru allahanda

trägårds-växter varit af en fä ojånan årstid nog
vanfeeiighet underkaftade, började flå ut fina blan.

Och fom de forfta dagarne af Junius, voro värme
ochangenåme, få fkyndade jag ftrax med utklåck*
ningen af äggen, dem jag efter vanligt fått lade i

en afk , och dår&fvanpå et med hål genombårat
papper, dock med den fkilnad, at hålen icke vo«

ro fom forr med pryl eller fyl gjorde, uran med
en bjorke-qvift, fom lades i elden, och med hviU
ken hål brändes ungefår til en gås-pennas vidd*

Afeen, foi4 var ganlka val tiltåpt, låt jag
om dägen flå i fölen i fonllret, och i fall den ej

ften, eldade litet. Om nattren lade jag honom
under bolftret i fången: om morgonen voro altid

en myckenhet mafkar .
utkomne, fom, då litet

MullbårsbUd var lagdt på papperet^upkrupa ige*

Q*J nom
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nom hålen. Så fnart detta var ilredt, tiltåppte jag
iiraxt aflken, och på detta fåttct continuerade jag

de 4 förda dagarna, at ingen luft kom på dem,
in i ijelfva varma rummet; utom några, hvilka

dock icke på långt når trefvos få val : hvar-

af iynes, det MiUkarne de forfta dagarna
v åro for

luften ömtålige.

De Mafk-ågg, foni fådane Fjärilar lagt,

hvilka forledit år blifvit | af fin lefnad födde

med Sonchus Lsevis latifolius , eller ordinaim
nijolktiiiel, konimo ut den 6 Junii, då jag rtraxt

gaf dem ådkilliga forter af blan, fåfom Alm, Pil^

Ek 5 Lonn, men alla fatte lifvet til, utom dem,
fom jag gaf Mullbårsblan , hvilka trifdes val,

begynte den i Jfulii at fpipna, och iåiedes vid

pafs 14 dagar tidigare ån de andre, och kan man
på deras Coccons ej fe någon fynnerlig (kilnad;

faft månge af dem fpunnit coccons med hål antin-

gen i en, eller i båda andar, hvilka til uphafplan-

det åro odugelige.

Sedan jag fodt mina Mafkar 14 dagar med
Mullbårs-blan, tog jag zo ftycken, fom jag g^f

Ekblad, 2,0 fom fingo Pil, zo fom fingo Alm,
20 fom fingo Lind, och åfven lå många, fom
fingo af forenåmde tiftei, och fart Mafkarne jpå 8

dagar ej fingo annat, ån nyfs-nåmde foda, få fågos

ej bladen rorde,utom Almen,fom var litet åten i kan-

ten: hvarfore, på det de ej (kulle aldeles dobårt,jag

federmera gaf dem Mullbårsblad men Tiitel

blef de tjugos foda til Hut, hvilka fpunno fina

hus, fom dock vorofmårre, tunnare ochgenom^
fkinlige, famt like med dem, fom Infpe6fcor Mor

RIN
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kin på Stromshqlm forledit år
9 på farnma fått

födde med nårnde tiftel , och fåledes til upha*

fplandet otjånlige,

En hop Mafkar har jag ömfotn gifvit hvita

och fvarta Mullbårsblan, hvilka de med lika fmak
ätit, och har jag icke kunnat göra någon fkilnad

piijel£va CocconSi

Flera opna Coccons hafva Mafkarne i år

fpuftnit, ån någonfin tilforene, få at jag af dem
fatt en anfenlig hop kardadt Silke, och tilfkrifver

jag den måtta or(aken beftå i aggen , fom åfka

pmbyte ifrån en til annan ort.

FORTSÄTTNING,
Om den gångbara Bofkaps-fjukan

y for-*

nåmligafi rörande des kånneteken

,

Ingifven af

ERLAND TURSEN,

Uti näftforegående qvartal afKongL Vetenfk.

Academiens handlingar, har jag haft den
åran gifva vid handen de invårtes kannete-

ken, fom åro påfolgden ar Fänads-påften, hvar-

vid jag åfven anmärkt andra både mindre och ic-

ke hårtil horande åkommor, til forekommande af

dea
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den oreda, fom eljeft låtteligen kunde hånda vid
ca lådan ijukdoms underfökandc.

Nu leder drdmngen mig til de utvårtes teo
ken ^ hvilka äro iå mycket nödigare at veta, fora
man utom dem forft och fråmffc ej känner fjukdo-
men, och ledcrnVera ej kan göra tillämpning af
läkemedlen , efter defs befkaffenhet

, på fått,
fom fig bor.

Det fårfta, fom märkes efter den förr om-
nåmde ångans nedfvålgning, år en mer eller min-
dre rysning eller fkålfning, fom hos fomliga va-
rar til flutet.

Därefter kommer febren, fom kännes af de
heta öronen, refven, mulen och hornens-flécTre
delar j ofta är den iå häftig , at blodets rorelfc
uti de yttra hallens puls-ådror tydeligen kan fes.
Härvid i'"akttages, at det ena hornet Hundorn har
hetta, och det andra icke $ och nafta gång maft
kommer til at fe på kreaturet, kan det vara tvårt
om.y iåatdet hornet, fom hade hetta förra gån*
gen, har nu fin naturliga varma, och det andra,
fom ingen had^ förra gängen, nu hafver ftark
hetta: iå händer åfven med mulen och öronen,
hvilket alt tilkånna gifver, at febren år elak.

Koerne affina med mjölken om fomtxiaren
fnarare ån om vintren.

Forftåppelfe infinner fig ock i början af den-
na (jukdorn, mindre mårkelig om lommaren,
men om vinteren år den få ftark, at en del ej få

något ifrån fig, forr ån mot flutet, då litfoten

börjar ; hos andra åter fker det med ftor fvårig*

het i
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'het, I bagge dcfle fallen år nödigt 5 at de hårda

excrementerne aldeles bäitfkaffas genom röknings

Cliftir eller på annat fått,fom curcn gifvervid han-

den y därefter ger man aktning på kreaturet , når

det tråckar: ty dä det Iker med fvårighet, och

mulen därjämte år ton", få år det tecken, at j:djc

magen år hård.

Kreaturen dricka litet eller intet i börja» af

fjukdomen , men vid flutet ifrigt.

Med Idislandet och ätandet aftagade fmånin-

gom, forr om fommaren ån om vintrea.

Hål-hofta utmärker; merendels en ftor galla.

Gom - fororna fe roda ut och munnen flem*

Stamma befvårar ock undertiden de af denna
(jukdom angrepne kreatur, hvilket rycktaren låt-

teligen fer al: det myckna forgåtvcs bemödande,

; fom kreaturet gor (ig til at fa ftalla*

Når ljukdomen kommit til mognad , iå

börjar en, ftundom med blöd blaftdad^ utfot
?

fom varar til fluten

Sedan ögonen blifvit dåfha * fantt de dåruti

varande fina blod-kåril mycket infprutadc, och
oron, horn, iftUlä kalle , lå åt långt igen.

N

Et kreatur, fom fer Ikarpt Ut, året iftfgt,

dock icke {kåftals , hafver jåmri ftärk Feber etc.

har ej deftrta {jukdom* utan en amtan åkomma,
fom ej år af någon fynncirlig påfolgd,

Fn
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En krok af fvanfen til fidan urmarker eii

vårdslös eller okunnig Ladugårds- piga y emedan
en ladan krok år et-tecken* at en eller flere tän-

der biifvit lofa i munnen: fåledes horet icke det-

ta hit > men vid flutet af denna fjukdorii år ivan-

fen flapp* fom aimars ej hårider kreaturen, få

framt de icke åro mödftulrié.

Hufvud-vatten5 Hydröcephaliis externus., vi^

far fig for ft neder vid mulen och ledan ofver ögo-

nen^ år dårfore ejjvår at kånna igen.,

En trasllig andetåppa, frambetien mer ån

vanligt utftäende och {kilde,famt kreaturens kull-

len åt fig
3
utvifar broftvatten ellef. Hydrops pe-

étoris.

Skratvelfjukah^ -lållfynt hos öft, men myc-
ket gångfe i Tylkland* kallas en fjukdom, då

, talghinnan år upfyld med våder och torr* ^den-

na kånnes grant dåraf, ät det fkraflaf under
fingerna* når mail rorer därvid,

Blödfot fkiljes från mjåltfot dårutinnari*

'den fotra mera ftiagrar kreaturen, och atsxcre-

menterne uti den fenafe fjukdomen |ro långt

mörkare 5
ån Uti den förra*

-

En häftig bukens utposning eller fvållning

har forriåmligaft tvånne orfaker : den forfta år nå-

gon ting uti luftroret, då altid en flern hölta åf

följ eflägare ; och den andra, fom åf Utan hofta^

fås igen, når man utan på hälferi följer matftru-

pen eller raorlofanj up ifrån fvalgef heder til

bringan*

fallni böjer halfen, och vil vånda mu-
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foc farligäfte matkar * fom kreaturen un-

dertiden få uti fig, vifa fig hos dem med olika

6 tecken alt efter deras fåte : komma de at f&fta <fg

uti halfen, tå fororfaka de fvullnad och hoftai uti

. magen, lå käftar kreaturet fig omkull, -ftråckcr

hufvud och fötter från fig
i vänder ut och in på

ögonen, fpringer åter up, fortfar låledes til fi-

lta andetaget^ men om de komma at Han-
na uti tarmarna* iå följer utfot*

FÖR-
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Cometer»

Jag
anförde fi-ft: de Ml, hvarmed plågar bevi*

fas $ ut Cometernas vågar åro mycket afllrf»

ga eller -Exccntrifl>a Elfipfer» uti hvilka d<?

göra deras ordentliga omlopp kjyng ok* Solen,
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fom är ftåld uti alla Ellipfernas gemenfama Fo-

cus. Då nämndes ock orfaken, hvarfore de fål-

lan fynas, nämligen, at de merendels åro alt for

långt ifrån ofs, til at på våra ögon forma gora nå-

got mårkeligt intryck. Nu frågas vidare, huru

högt de förmenas upftiga ifrån Solen, och huru

långa deras omlopps-tider eller Perioder åro?

De fynas i det målet vara fins emellan myc-
ket fiviljaktige, men deras rorelfer åro likväl i ge-

men underkaftade (amma allmänna lag, fom Pla-

neternas: i det de , fom hafva längre våg eller

vidlyftigare krets at genomlöpa, fordra uti vifs

proportion ^mot vågen, längre tid. Proportio-

nen, fom Keppler uptåckte, år denna: Qua-
draterne af deras omlopps- tider förhålla fig til

hvarannan, fafom Cuberne af deras medel-dirtan-

cer ifrån Solen. Til exempel : om af tvånne Pla-

neter eller Cometer, den ena år, vid defs medel-
måttiga afftånd, dubbelt längre ifrån Solen, ån

den andra , behofver han nåftan tredubbelt

längre tid , at fullborda fit omlopp. Til

4 gångor längre omvåg upgår juft 8 gångor
längre tid : ty cuben af 4 år lika ftor med Qua-
draten af g. Om af tvånne, den ena år 10 gångor
längre ifrån Solen, behofver han nåftan 31 gån-

gor längre Periode, ån den andra* och lå vidare

Altfå, når tiden år bekant, på hvilken en
Planet eller Comet fullbordar fit omlopp, kan
defs medel-afliånd ifrån Solen lått uträknas. Så
mycket hanar Solen närmare uti Perihelium, mi
vid Medel-afitåndet, få mycket år han 1ångra i-

från hanne uti Aphelium eller då han år aldramålt

aflagfen. När en Comet fynes, år han altid om-
kring
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kring Perihelium, eller det närmade til Solen han

kan "komma. Af Obfervationerna märkes dä,

huru långt han år ifrån Solen, i jämfSrelfe emot
Jordens dillance itran hanne, Därfore, om jäm-

väl defs Period i (ka om lopps- tid år bekant, kan

dels affländ ifrån Solen til hvad tid man behagar,

och alla defs Eiliptilka bahns dimenfioner, utan

fvarighet uträknas. Huru fkal man dä utfinna

Perioden, pä hvilket alt ankommer? Hårtils år

ing£n annan fåker methpd uptäckt, anden, fom
fä mycket profvar Aftronomernas tolamod : at

vänta, til dels någon annan Comet kommer, fom
gär Solen lika när fom den förra, ät iamma led,

och hvars bahn har famma belägenhet emot E-
cliptican, fom den forras; man har då fkålig an-

ledning at tro, det defle bägge åro en och famma
Comet, fom pä tvdnne åtfkilda tider återkommit,

hvars Period af den emellan bada gångbrna for-

flutna tiden igenfinnes. Kommer en dy li k t red]

c

och fjärde refati tiibaka, efter ungefärligen lika

mänga års forlopp emellan hvarie gäng, har intet

tvifvelsmal mera rum, om Periodens riktighet

ty det fynes icke troligt, at tvänne eller flera får-

Ifeilda kroppar (kola vandra aldcles famma våg.

Har man då ännu pä detta fåttet hunnit afbi-

da nägon Comets återkomlt? Jo, den fom fyntes

år 1 6*82,, var til Elem nter och vårkeiig rorelfe

fä liken, fom obferverades -7$ är tilforene, eller

1607 och 76 är dårforut, lf$ 5

* *t alle Aftro-
norner hälla for hogft fannoiikt, det defle icke va-

rit tre fårfkilde kroppar, utan en, fom pä tre

färfkilda tider återkommit: hålft det ock finnes,

at ikiftevis ff och 76 är längre tiibaka, nämligen
R z åren
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åren 145*6, 1380 och 1305", Comcter varit fedde,
fom icke varit de fenare mycket olike, fällan vi

om dem ej hafve nog omftåndeliga efterråt-

telfei\ Vi tvifle fa mycket mindre om Perio-

dens riktighet, fom Halley funnit alla Ob-
fervationerna på 1682 ars Comet ofvermåttan

väl inftämma med uträkningarna uti en Ellip-

tifk bahn, med 75- i ars omlopps-tid. Vi få for-

modeligen fnart fullkomlig vifshet hårom, eme-
dan famma Comet åter formenes vara i annal^an*

de, allenaft han icke framfmyger lig en fädan års-

tid, då han af ofs ej kan fes eller rått obferveras,

hvarom något til (lut (kal nämnas* Imedlertid,

om det fupponeras, at han eller någon annan har

76 års Periode, kan af ofvananförd a Regel (lu-

tas, at hans medel-afftånd ifrån Solen är åtmin-

ftone i§ gångor längre, ån Jordens, Och eme-
dan han uti Perihelium fteg ned inom Jordens

krets, halfvågs närmare til Solen, ån vår Jord j

få följer, at dä han viftas uti ApheliUm eller al*

dralångft ifrån Solen, år hans aflägfehhet nåfian

36 gångor fiorre , än Jordens.

For dylika orfaker håller man fore, at den,

år 1 f 32. ledde Comet varit den famma, fom efter

129 års forlopp , 1661 återkommit: i hvilken

händelfe denne, fom uti Perihelium gick Solen

ånnu litet närmare ån den förra, mailc uti Aphe-
lium upftiga fo gångor högre ifrån Solen, an den

Planet vi bebo. En Comet, fom blifvit obfer-

verad år iffö, liknar mycket til Elementer en

annan af år 1264, på hvilken Herr Dunthorne
nyligen igenfunnit några Obfervationer uti et

gammalt AngeHkt Manufcript angående Corne-
tejr

i)
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ter Om det verkeligen varit famma Comet,
fom defta tvänne åren vilat fig, år defs Periode

292 ar: defs minfta diftance ifrån Solen i Perihe-

lium allenaft i; den medelmåttiga 44, och den
ftorfta uti Aphelium 88 gångor iå ftor, fom Jord'
kretfens halfva Diameter*

Newton och HALLBYanfågo for troligt,

at den ftore i6go års Comet, har 5*75 års om-
lopps-tid , i h vilken håndelfehan, fom uti Peri-

helium Itrök nåftan in på Solens brådd, fkulle uti

Aphelium utftiga til 139 gångors ftorre diftance

ifrån Solen, ån Jorden, och if gångor längre ån
Saturnus, den ytterfta af Planeterna. Men Dun-
thorne har gifvit (kälig anledning at tvifla (**)

om denna Periodens riktighet.

Det år vifst, at af de inom fiftforfiutna 220

Sr forfvarligen oblerverade 43 Ccmeter, allenaft

tvånne blifvit med någorlunda vifshet igenkände,

fom inom famma tid andra eller tredje refan åter-

kommit: hvaraf fannolikt flutes, at ftorre delen

af Cometerna har ofver 200 års omlopps tid, famt

at deras medel-afftänd ifrån Solen är til det rin-

gafte 34, men det ftorfta uti Aphelium 68 gån-

for ftorre, ån Jordens. En hifkelig långd, då man
etånkcr, at ifrån Solen til Jorden år et fkede af

vid pafs 1 1 § millioner Svånlka mil. Solen måfte

for en Comet i fådan aflågfenhet, knapt fynas få

flor, fom afton- ftjernan for ofs. Detta oaktadt,

hinner han ej en tufende del på vågen til närmafte

fix-ftjerna. Så ofantelig år verldens rymd.
R 3 Til

(#) Kongl. Ångelika Societ. Traiisaéh får är 1751.
DårfammaBidcs.

i
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Til årfåttning for dc'n kold Cometerna uti

Apheiium utliå, och det mörker hvaruti de dä
fvåfva, komma de uti Perihelium Solen helt nåra

och fa tilrackeligen upvårma fig. Den af ar 1680
var d. 8. December kmpx få mycket, fom en tre-

djedel af Solens egen hairva Diameter ifrån Solens
brädd, och 14.tli.od en hetta, fom enligt New*
tONs välgrundade uträkning, var 18000 eängor
Jtarkare, än var vanliga Sommar-värme. Ibland

de 40, til deras Elementer ofs bekanta fårfkilda

Cometcr, hafva 10 uti Perihelium gått närmare
Solen , ån Mercurius , den innerfta af Planeter*

na: z6 närmare ån Venus, Allenaft 6 hafva icke

hunnit ned til Jordens krets*

Låt ofs nu vidare befe Co.mct-bahnernas be*
lägenheter emot Jordens års-bahn. Däruti fkil-

ja de fig mycket både ifrån hvarannan och ifrån

Planeterna. Alle defle följa nåflan en ltråt, E-
Cliptican, och äfvika därifrån allenaft några \tl

hogft 7 grader. Men Comcterne låta icke binda

{ig til någon vifs firat, utan afvika ifrån Eclipti*

Can, fömlige mindre, fomlige mer, til 20 , 40,
rfo, }a, någre öfver go grader, hvilkas Elliptiika

kretlars plnner ftånaftan vinkel-rätt emot Eclip-

tican. Ellipfernas Itcrre axlar hafva ock gan-

fka olika inclinatiöner til Ecliptican. Lyfer ic-

ke hår uti Forfynens vishet, fom på detta fåttet

förekommit, at Oometerne icke lätsteligen kunna
komma hvarannan eller Planeterna for nära, el-

ler mycket rubba hvarandras gång? Hvar om
mera Ikal ordas längre fram.

Det får ankomma på framtidens utrönande,

om en Comct framgent behåller famma våg, el-

ler
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ler ®m defs bahn til dimenfioner, lutning och
Kodernas belägenhet, med mera, fmåningom
ånirar fig. Planeterne fjelfve åro icke aldeles

frikallade for fådana fmå ändringar: mycket min-
dre kan det väntas af Cometerna. Dock lära de

fonnodeligen icke inom en Period få mycket ån-

dras, åt de ju, fedan de en gäng blifvit val ob-

ferverade, vid återkomften af AftronomiOp ögon
igenkännas. \

Ån återftår en omftåndighet, hvaruti de vida

fldlja fig ifrån Planeterna. Alle defie, både ftorrc

och mindre, åro Directi, eller gå verkeiigen altid

at en led, ifrån Våfter til Ölier omkring Solen $

men Cometerna icke få. Juft hälften af dem vi

fcånne, går tvärt däremot, ifrån Ötter til Väder
efter Eciiptican. Någre, fom hafva inemot 90
graders Inclination, gå nåilan ifrån Norr til Sö-

der, eller ifrån Söder til Norr. Defie kunna,
genom en liten ändring på Inclinationen, lätteli-

gen af Direfti blifva Retrogradi, eller tvärt om.
At de på detta fättet, lika obehindrade åt alla

mogeliga leder uti himla-rymden, forråtta fina re-

for, år en fanning, fom gifvit Cartesii Syfte-

me det filta dodehga hugg» Han föreftålde fig

cn fin iEtheriik materia, fom ouphorligen for-

mentes fvånga fig omkring Solen, och lika fom
en ftrom draga eller fora med fig både Planeter

och Cometer (*). Hypothefen hade fina flora

fvarigheter, åfven når frågan var allenaft om Pla-

neterna, faffcån de alle färdas nåilan en vJLg, och
åt famma led. Men huru upkomnw då Cometer-

R 4 ne

(#). Kl. Vet. Acad. Hand!, {åt Sr 1753. pag. 249.
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ne fncdt fore , ja ock tvårt emot ftromen? Frå-
gan bekymrade Carte filmerna

5 de endafte månm-
ikor, for Ii vilka Cometer någon fin varit farlige.

De bodö til i det yttcrfta, at palta (
#
), det alla

Cometer verkeligon följa den förmenta hvirffel*

ftromen, lika (om Planetcrne , oaktadt mgre
ftimdosn tyckas, på lika fått och for famma Öp*
tifka orfaker fem Planeterna, ftråfva däremot.
Nu medgifves allmänt, at Cometerne ej åro bund-
ne vid nägon vifs (trät eller led 5 utan obe hindrade
framfara härs och tvärs

, up och ned genom hela

himla * rymden. Icke deftomindre fortfara ånnu
någre, ibland hvilka den berömde Fqntenellr
år den ifrigaite

5 at forfvara hvirflarna,

Hvilka åro da de drif-fjådrar, tom underhål-

k Cometernas rorelfer? De famma, fom andra

kaftade och fallande kroppars, hvilka drifvas af

tvånne krafter tillika: den ena npkommer af han-

den, fom käftar och gifter dem en vifs direktion

h häftighet ; den andra af kropparnas egen
ryngd, hvars direétion ar lod-rått til Jordens Su-

perficie*. Når de II a tvånne krafter ej hafva fam-

ma direktion, kan den kaftade kroppen ej gä uti

en råt iinia, utan maftc, fåfom Galileus forft

bevifn, gora en Parabolifk båge, Kroppens hä-

ftighet uti upftigandet aftager fmåningom, til

defs tyngden eller vis centripeta far ofverhanden

öfver den af kallande kraften meddelta vis cenUi-

fuga , och drager honom åter til Jorden med til-

tagande häftighet. Ifrån et fådant ftålle utom
jorden

5 uti en fadan direktion, och med en fådan

kraft,

(*) fflemaires de V-Ac&d* Roy. des Sciences
, 1729.
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kraft, kunde en kropp kaftas eller {tjutas, at defs

våg eller Trajectoria fkulle blifva en Cirkel, en

Ellipfe, en Parable eller någon annan krok-linia,

uti hvilken kroppen (kulle fortfara at röras, m
långe intet motftand af luft eller annat, hindrar

defs fart , eller någon annan kraft ändrar defs våg.

Både Planeter och Cometcr dragas eller fod-

ras af en dylik vis ceniripeta til Solen, fom krop-

parna harpa jorden til jorden. Skaparens alsmåg-

tiga hand har i begynnelfen, ifrån behageliga

ttaéfcer omkring Solen, likafom utkaftat Planeter-

na och Cometerna, famt gifvit hvar och en få~

dnn direftion, fädan emot defs vis cvnripeia afpas-

fad Vis centrifuga , at fomlige afdemgåuti min-

dre, fomlige uti mer Excentrifka EUipfer. Dar-

uti hafva de redan några tufcnde är fortfatt deras

rorelfer, utan annan mårkelig ändring, ån den,

fom afderas egna inbördes attraétioner kunnat for-

©rfakas: hyaraf följer, at uti de rymder och vida

fålt de genomfara, ingen flags luft eller annan
materia gifves , fom formar äftadkomma något
rnårkeligt hinder, motftand eller friction, och
at de jämväl framgent, få långe GUD behagar
hålla rörelfe- lagarna vid magt, kunna framhärda.

Et fådant perpetuum mobils^ fom vcrlden, kan en
©åndelig magt och vishet allena äiladkomma. Alla

rörliga verk, fom månniiklig konft kan inråtta,

mäfte omfider
,
genom luftens Händiga motftand,

och delarnas motgnidning , nödvändigt af lig

fjelfve afftanna.

At gora Cometernas gång ån mera begrips*

Kg for dem , fom uti kunlkapen om rörelfe-lagar-

Rf na
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na ej åro grundade, kunna de i vifst affeende lik-

nas vid fvängande Pendlar. Pendel- kulan, når
hon dragés ä fido och fläppes, faller icke allenalt

ned , til defs hon hänger lodrätt, utan fvanger fig

ock up til lika hogd på andra fidan, genom den
drift hon fått uti fallandet* öm motgnidning uti

vånd-punéten, och luftens motftånd icke hindra-

de, (kulle hon , utan någon ny pädrifvande kraft,

framgent kunna gora lika Hora fvångningar, och
jämväl fvånga fig rund t omkring vänd-punéten,
fedan hon en gång fått dårtil nödig drift. Come-
terne likaledes : ifrån få ftor högd de falla til So*
Jen, til få ftor upftiga de åter på andra fidan,

och fvånga fig omkring Solen ouphorligen. Tyng*
den eller Centripetal- kraften, och den i forita

Skapelien intryk ta Centrifugal-kraften, åro paflade

til jämnvigt emot hvarandra: den förra tillåter ej

Cometerna, at utom viffa grånfor fkilja fig ifrån

Solen: den fenare hindrar dem, at aldeles falla

på och drunkna uti Solen.

På tilfrågan, af hvad natur Cometernas krop-

par åro? Kan föga mer med vifshet fvaras, ån at

de åro mörka och mycket fafta eller Solida mas-

for, emedan de annars, utan at upgå i rök
,

ej

kunde uthärda den hetta de til ftorre delen uti an-

nalkandet til Solen ut flå. Den vidlyftiga och

tjocka dunfi-krets dem gemenligen omgifver,

tillåter ej , at noga forvifla fig om deras fkapnad

och ftorlek. Kroppen tyckes likväl merendels

vara rund. En af de fifta Cometer, jag påmin-

ner mig ej hvilkendera, fkal genom ftora Tuber
hafva fedt ut, fom hade kroppen beftått af flera

jämte hvarannan latte klumpar eller ftycken. Uti

ftor-
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ftorlek år otvifvelaktigt , at de fiåfte icke gifva

Jorden efter»

Jag nämnde deras dunft-krers: om honom
och de dåraf formerade fvanfar, fom gora Come-
tcrnas utfeende få beiynnerligt och vida fkildt i-

från alla andra himmeHka kroppars, vore mera til

at berätta, än jag denna gängen medhinner. Jag
hoppas fnart få tilfälie, at fMkildf om dem gifva

cn hiftoria.

Utan tvifvel år et vifst bcftSndigt antal af

Cometer, fom hora til vårt Soi-Syfteme. Men
huru flört? lärer ej på lång tid med vifshet ftå

at utröna. De flätfe använda många hundrade år

til fina Perioder, under hvilka de allenaft en gång
pa kart tid ofs betoka, eller aro ofs få nåra, at de
Kunde fes. Den ena gången kan han ock ofta

undfly dc upmärkfamafte ögon , antingen for

det han år liten och utan fvans, eller ock for det

lian har fin våg vid Södra Polen, hvaråft inge
ftickelige Obiervatorer gifva på honom aktning

:

eller ock fmyger han fig fram emellan Solen och
Jorden eller bakom Solen, då han allenaft om
dagarna år ofver horizonten, och for dags-ljufet

ej märkes, falt ån han kan vara ofs mycket når*

Någon kan ock händelfe-vis hatva blifvit en få~
dan liten Comet varfe, fom ej haft Inftrumenter,

at tilbörligen hans lopp utttaka j eller ock fä få

dagar fett honom , at de anltaldc Obfervationer
ej äro tiirackelige, at gifva nog uplyfning om
defs verkeliga gång, eller at uträkna defs Ele-
menter, och daraf igenkänna honom, om han til-

forene vant obferverad 5
eller når lian näfta refa

kom-
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kommer tilbaka. Sa gick med den lilla jag hår
fag i Januari i Manad, år i/fo, hvilken in-
gen annan Aftronom blifvit varfc, Halley fag
en 5 ar 1717, en enda natt, och kunde de följan-

de nätter ej med något fokande igenfinna honom.
Med et ord, de åro ganlka behändige, at fmyga
lig fram, och döt fynes troligt, at månge alde-

les undflippa Aftronornernas förenade upmårk-
iamhet. Ifrån är \6<;i til 175*0, åro likväl åt-'

xninftone 54 fårikiltc Cometer anmärkte -> och
njan har exempel, at inom 100 år, ofver fo blif-

vit fedde, jämväl då Tuber ej voro bekante.

Dårfore , emedan de fläflas Periode vida öfvergår

ico år, fynes beviiligt , at de åro långt ofver 100
til antalet. Aftronom erne, fom hårtils allenaft

haft at fyfla med 16 Planeter, låra altfä efter

hand få många nya ämnen til nöje och underfok-
ningcir, och deras Vetenikap i framtiden blifva

riktad med et mångfaldigt fordubblad t antal ai

Planeter j ty hvar och en, til defs Periode och
defs bahns låge bekant Comet, kan med råtta

anfes for en Planet, for en ny intågt och utvidg-

ning af Aftronomiens grånfor.

Til livad anda månne alla defla ftora kroppar

vara (kapade ? Lårer en hvar tanka , fom funnit

någon fannolikhet uti foregående be ratt elfe. Frå-

gan år lofligs men våra begrep åro alt for mycket
inlkrånkte, at forma utgrunda Forfynens affigter

med alla de ting, fom omkring ofs åro: huru fkul-

le de ftråcka lig til få fjärran aflägfna ? Månni-
fkan kan likväl icke afhålia fig från at gifla. Af
Analogien och likheten emellan den Planet vi be-

bo, ocb de ofriga Planeterna, plågar änfes for fan-

no-
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riolikt , det de alle hafva fina invånare, ehuru,

'kan hända, mycket olika til natur och egenfka-

per. De fom mått åro intagne af denna mening ,

draga likväl betänkande vid, at ock göra Come-
terna til bonings-platfer for djur. Intet djur af

dem vi kånne, ikulle kunna uthärda de grufveliga

omväxlingar af kold och varma, ljus och mörker,

fbm Cometerna fynas undergå. Det anftår ofs

väl icke, at infkrånka Skaparens magt , at fram-

bringa djur, Ibm fädant kunde tola, hälft vi pä
Jorden finne få många flags helt olika djur: Go-
meterne kunde ock til äfventyrs hafva mindre
känning af köld ån vi tro

,
genom en egen

i fkapelfen ingifven tilräckelig varma, hvilken

hos få flora kroppar aldrig märkeligen kunde
kolna (*) ,

befynnerligendå de en gång uti hvart
och et eller h vartannat Arahundrade, at Solens

värma fä forftärkning. Men få litet vi borc neka
mogeligheten af invånare i Cometerna, få forma-
tit vore ock at neka, det de ju til helt andra
ofs aldeles obekanta ändamål kunna vara inrät-

tade.

New-

(*\) Det är bekant , at ju ftörre kroppar äro, icfio län-

gre tid behofva de både at blifva alt/genom värme
9

och at fedan äter kallna*

NEIFTON bar bevijl, at en järn-kula
, fa flor fom

Jorden, altigenom glödgad, fkulle ej på 5*0CQo år
kunna kallna Solen lar er intet annat 'Dara, än en
alt igenom glödande kropp

, Jom for defs gfanteliga
JiorIek

} fiandigt behåller fin värma. Troligt är ock,
at hvar och en Planet hafver en vifs grad af egen
värma

^ lämpad efter defs Natur och afjiånd ifrån
Solen.
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Newton giflade, at Comcter kunna vara
ämnade r il föda och underhall for fjelfva Solen

,

fom igenom den oåndeliga myckenhet Ijus-parti-

chrs ouphorliga utflytande, ehuru fina de må va-

ra , fictiMe med tiden cninfkas både til ilorlek och
verkan: til förekommande hvaraf, Forfynen for-

menes hafva förordnat Cometerna, at på beit ,m-

da tider, den ena efter den andra, falla ned uti

Solen. De (kulle i den handelien , vid hvarjc

omlopp , komma Solen litet närmar *. Den be-

kante 1680 års Comet, fom då var färan få når

,

torde vid nåfta aterkomft aldeles uti Solen qvar-

ftanna. Fläckarna, fom ofta fynas på Solen, .och

icke åro moln eller di-mbor, utan ftora falta krop-

par, torde intet ahnat vara, ån gamla Comet-
b randar, fom flyta uti det glödande Sol-hafvct,

och ännu ej hunnit förtäras. Denna i fig fje!f ej

^rimliga mening, förfaller likväl, om Herr Eu-
lers och fleras tanke äger grund , at ljus och
vårme ej fororfakas af några particiars verkeliga

utflytande utur Solen, igenom hvilkas otroliga

myckenhet hela Sol-kroppen på gamka kärt tid

fkuile ikingras * utan allena ft at vifTa vibrationer

eller rorclfer, fom Solen åiladkommer uti /Ethe-

re, och upväcka hos ofs fadana fenfationer, fom
vi kalle ljus och värma : då behofde Sol-elden in-

gen foda. Herr Mairan gifver Cometerna en

annan tjänft , fom näitan kommer på det famma
Ut. De {kola med deras (Vant far lika fom tilhopa

fopa, och åter til Solen nedföra de forfkingrade

Particlar, fom af Solen och Planeterna utdunftat*

men de tyckas fora få många, om icke flera med
fig bårt, ån de nedtagit* Slika vågade meningar

tjäna åtminlbone til prof, at Cometcrne kunna
vara
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vara af någon ftor oumgångelig nytta for hela Sy-

ftemet, faftån vi dårom ej hafve något begrep.

Kanhända 5
låra mångc fåga, de åro egen*

teligen fatte , at gora ftora revolutioner ined vår

Jord, at varna, hota och ftraffa ofs månniIkon

Denna tanka år den ålfta och allmånnafte, ofver

hvilken jag ej kan undgå, at mig utlåta. Intet

uti hela Naturen år, forn icke kan och bor hafva

fin ftora Moralifka verkan: alt förkunnar ofs

GUDS magt, vishet, vård om de Ikapade tin-

gen, och ofriga fullkomligheter: alt påminner

ofs om våra fkyidigheter och århindrar ofs vår

ringhet, vår forgångelighet : aldramåft de him-
xnellka kropparna. Om i ådan influence at Come-
terna år hår ej frågan. Man vil veta, om de kun*
na hafva någon Phyfifk verkan på vår Jord, an-

tingen til godo eller ondo ? Af förflutna tiders

forfarenhet , hafve vi ej det minfta fåkra fpor til

någon fådan Influence. Onda och goda ' förän-

dringar hafva ofta timat, och tima ännu dageli-

gen, af egna Phyfifka orfakcr, antingen Corne-
ter den tiden hafva fynts eller icke Whistom
mente, at en Comet varit orfak til Synda-floden i

men han mente det allenaft, och kunde ej bevifat*

Ibland alla de 40 Cometer , hvilkas lopp ock
verkeliga vägar vi få vida kånne, fom hårtil be-
hofves, åro de flåfte få befkaf¥ade, at de ej, pa
långt når n kunna komma åt Jorden, eller hafva

på hanne någon fynnerlig verkan. Antingen kom-
ma de icke få lågt ned til Solen, eller, om ds
gå inom Jordens krets, Ijafva deras vågar få ftor

unclination til Jordens bahn, at de måfte pafTera
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högt ofver hanne åt Norra Polen, eller djupt un-
der åt den Södra. Ingen af dem år aldeles utan
Indination, eller har fin våg juft uti Ecliptican.

Sant år val
5

at ehuru ftor Inclination en Co-
mets bahn kan hafva , måfte han likväl uti t van*

ne punftcr, fom kallas Noder, fkåra Eelipticans

planum, och gä igenom hanne. Om då jorden
eller någon annan Planet råkade vara vid cn af des*

fa pun£ter, juft lamma ögnablek, fom Cometen,
få kunde dåraf fororfakas cn ftor rubbning eller

förändring, antingen pä Planeten eller Cometen,
eller på dem bada. Men de Cometer vi kånne,

hafva Noderna få belägna, at Jorden icke

for dem löper någon fara. De paffera fina Noder,
antingen högre up eller Längre ned, ån Jordens

ftråtvåg ligger ifrån Solen. * Låt ock vara, at nå-

gon Comets Nod vore belägen juft uppå eller

nära intil den linia, fom Jorden en gång om året

framftryker 5 fa har jorden dock alsintet at fruk-

ta for Cometen , med mindre hon vore honom
juft det ognabiecket i forvåg, då han fåfom en

pil ofver iamma linia framfkjuter, Tvånne Skepp
fegla på ftora Ocean, det ena ifrån Norr til So-

der, det andra ifrån Öfter til Våfter omkring Jor-

den: deras kofor (kära hvarannan uti tvånne pun-

éfcer: det år icke omogeligt, at de ju uti någon-

dera kunna motas y men den vågade ej mycket,

fom ville fatta på vad iooo emot en, at de icke

verkeligen {kola råkas och ftota hvarannan. Än-
jui ftorre hazard vore, at Cometen juft {kulle an-

träffa jorden uti den omäteliga rymd, hvaruti de

båda framila med fådan häftighet, at Jorden på

en tima lägger få mycket fom. 7 fina Diametrars
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långd til rygga. Det nekas ingalunda , at ju
Forfynen kan hafva behagat fa tilftälla deras vå-

gar, at de någon gång kunna råkas: men det fy-

nes ock på andra fidan enligt med Skaparens hog-

fta vishet, at den ena kroppen uti den itora verlds-

machinen, aldrig är den andra til hinder. Hvad
åligger då ofs? Jo! at utan förmåtenhet och uran

fruktan, med vordfam forundran åfkåda GUDS
dråpeliga verk.

Huru vida Cometernas fvanfar kunde råka

och hafva någon verkan påvar luft-krets, mäfte

jag fpara til en annan gång at beratta, jag vil

allenaft ti! flut nämna, at den Comet vi inom et

eller högft tu år férvånte, tilforene akid fynts ho-

ftetiden, uti Aug. Sept. och Octob. Månader:
begynnandes vifa (ig emellan Karla-vagnen och
Lejonet , frarofkridandes emellan Bootes och
Jungfrun, ned til Skorpionen-, men at han ej nöd-
vändigt altid kommer famma års^tid, eller fynes

ib lund famma ftjernor på himmelen^ ty hans Pe-

riod har de förra gångorna varit föränderlig på et

helt år, derfore kan han nu låtteligen komma nå-

gra månader förr eller fenare. Aitronomerne få-

ge hällt, han ville anlända til Perihelium i De-
cember månad, ty i den håndelien hade de onfke-

Jigafle tilfälle at noga utmärka defs rorelfer uti

näftforegående Oftober och November månader,
emedan han då ikiille blifva bog på vår NordHka
himmel. Et par månaders fenare ankomit vore å-

ter for dem den obebageligafte 3 ty då vore han
vid defs nedftigande til Solen f5r långt ifrån Jor-
den, at någorftådes blifva fynlig. Vid aftägandet

åter blefve han Ijelf få låg på vår himmel, at vi

$ Uti
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uti de långa April och Maj i Månads morgon-
{kymningar med moda lkulle blifva honom varfe.

I Junii och Julii Månader kunde han ej eller fes,

om icke helt nåra vid Norra horizontcn, midnats-

tid,

Han har de förra gångorna ej varit af de ftor-

ftaoch anfenligafte , var likväl, år 1682, forfedd

med en 30 graders lång fvans. Des bahns Incli-

nation emot Ecliptican år nåftan 18 grader. Vid
annalkandet går han få långt fom 4000 Jordens
Diametrer ofver, men vid aftågandet ?oq un-

der Jordens våg,

PEHR WARGENTIN.

DOLIOCARPUS,
En Ört af nytt Genus Jrdn America

y

Befkrifven af

DANIEL ROLANpER,

Sedan jag , efter många faror och margehanda
befvår, igenom den hogfta Gudens nådiga

biftånd , hunnit at åter få fe mit kära Fäder-

nesland, efter fulländad refa til och ifrån Suriname
uti Södra America, tycker jag mig aldrig båttre

kunna använda de fynd och ron, fom jag derute

har gjordt , och fom åro fårdeles värde at veta,

ån at dem for Kongl. Vetenikaps Acaderaien

fram-
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framlägga. Jag gor det efterhand få mycket hål-

dre
?

tom af åtta Botanicis och Naturkunnige

Jag år den enda, fom med lifvet kommit därifrån

til Europa, fä framt jag ej vii råkna den namn-
kunniga Fru Merxan, fom kom tilbaka med et

vackert forrad Infeéter, dem hon därute famlat,

afritat och befkrifvit»

|ag får nu den åran, at til en början fram-

vifa DOLIOCARPUS, et nytt flågte itr växt-

riket, byars kännemärken och egenfkaper for in-

gen Naturktmnig hittils varit bekante.

På tvånne flags bufkar eller trån, fom ibland

andra växa på (andbackar och tuf-lupna angår i Su-

riname, finner man ofta (l högröda bår, hvilka

fågna åftadarens ögon. Deras ftorlek, fkapmd och
färg, liknar de mogna båren på Caffeträn Bagge
hafva innom yttra lkalen tvånne bönor, nog lika

hvarandra, och bagges bär mogna på en årstid.

En få nåra likhet dem emellan, lockar barn, ny-

komlingar i landet och andra oforfarna, fom fma-

kat mogna Caffe-båren, at åfven åta defla fagra

frukter Smaken år val olika, ty Cafte-bårenäro

helt tota
5
de andra åter forft fota , fedan narcotilka

och heta> men den verkan, fom bågge gora, år gan-
Ikaolik. Af Caffe-båren, måtteligen åtne, har

man ingen olågenhet, men de andre åro döde-
lige.

Oforfokte Negrer eller flafvar, fom af kårlek

for frihet, rymma ifrån deras tråldom och måfte

vandra uti (kogar, kunna ofta fågna fig hjårteli-

gen, då de finna denna DOLIOCARPUS med
mogen frukt, i tanka, at (lilla deras hunger. De

S z tro
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tro alt for mycket färgen, anfe den for vildt Caf-
fe, och åta defla bår, fom forft fmakavål, men
gitva en elak påfoigd $ få at de blifva galne, tip-

fvälla och om lider do, få framt de ej kånna de i

landet växande motgifter och få dem i god tid at

bruka. Jag i äg en gång et fex år gammalt Ne-
ger-barn, upfodt vid en Socker* Plantage, fom
hade fölgt fin moder til en CafFe-Plantage, och
där åtit några mogna Caffebår. Fä dagar däref-

ter, fedan barnet var hemkommit, har det i bufkar-

ne funnit Doliocarpi- bår oeh åtit dem for frukt

påCaffeträden. Barnet kom hem med häftig feber$

begynte yra och ville iopa til (kogs : dårpä folgde

ftark upkaftning och kroppen fvåldeJag fågdå or-

laken til fjukdomen$ låt hämta de bålta motgifter,

fom där äro kånde. Barnet brukade dem och blef

den gången fritt for döden, Det hade åtit unge-
fär et hälft ftop af defla giftiga bär.

Kart efter min ankom ft til Suriname, vide
mig cn man båren af Doliocarpusj han fade

dem vara vildt Caffe och bad mig åta dem. De
mogne voro måftaffallne och nya blommor på fle-

ra Italien iitflagna. Defla voro mig ftraxt mifs-

tankta, emedan jag fant dem hora under Polyan-

drias. Jag bad alriä mannen för 11 åta dem fjelf,

hvilket han nekade.. Icke defs mindre, fedan

jag fedt deras verkan på den förrberörde Neger-
goilen, och at han, fom åtit få mycket dåraf, lik-

väl genom motgift kunde frålfas til lifvet, våga-

de jag mig at förioka dem, men åt allenaft et enda

bår. Det fmakäde fotaktigt,ljufligit,ochtyktes loc-

ka en at åta flera : en fjerdedels tim a därefter kän-

de jag naftanfom en tobaks fmak i munnen, hvil-
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ken flyttade fig ned åt halfen, dårpå kom ct flags

rifvande uti halfen och ned at broftet, famt någon
hetta ,

juft fom vid ftark halsbranria. Jag ncfc

våmjelfe, hetta i kroppen och häftigare puls. Nu
torde jag ej längre vänta med det "kråkemedels

brukande, fom jag hade i beredikap> men ehuru

fådant (kedde med tåmmelig verkan, hade jag lik-

väl hela två dagarne känning därefter.

Jag fluter håraf, at defle bår i omnigare for-

råd åtne, på kart tid döda, hvarpå man i Surina-

mc har åtfkilliga exempel} men tagne i mindre

dofi, likväl böra raknäs ibland de längfamt ver-

kande giften, h vilket fenare, vid nogare under-

fokning, åfvcn af händelfer ifrån Suriname torde

kunna Itadfåltas.

Utaf detta (lågte har jag, fom ofvantil nåm-
des, fedt tvånne fiag, hvilka val til växten åro nå-

got olika, men hafva likväl enahanda kraft. Bäg-
ge gömma fig emellan andra buflcar och trån for

Solens brännande ftrålar. Det ena, hvars bår åro

itorre, växer i land och flingrar fig up åt tråden:

det andra , fom har mindre bär, våxer i lera på
tufvor uti fidlåndte fkogs-ångar. Bladen åro på
bagge fkaftude, altarna, ågglika och tandiga i

kantcrne. Med mogna frukter ftå de bagge , nå*

fhm hela året* den år högröd och ogement tack at

påfe.

Bagges almånna och (årfkildtakånnetecken,vil

jag gifva på latin, fadana fom jag dem uti min
Dagbok i Suriname utfått, efter det fpraket år al-

månt vedprtagit i denna Vetenlkapen,

S 9 Cha-
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Charaffer Genericus.

CAL. Perianthium pentaphyllum, foliölis ob-
longo - rotundans, concavis, inaequaiibus,
coloratis, perliftcns.

CQR. Petala tria, rotundata, concava, plicata 5

decidua.

SfJM. Filamenta plurima, receptaculo iftferta,

filiformia, flexuofa, Calycc longiora, An-
therse ob ovatce, compreflx

5
integrce*

PIST. Germen globofum , fcabrum. Stylus fim*
plex, flcxuofus, iiiperne attenuatus, ftamini-

hus longior. Stigma comprefium , planum 5

fubbifidum.

GER. Bacca globofa, unilocularis, coronataftylo.

SEM. Duo, arillata, oblongo- rotundata, ellip*

tica feu hinc plana, inde convexa.

Charafier Specifcus.

pOLIÖCARPUS caulc fcanderitcj foliis

ovatis, dentatis, pcdunculis lateralibus, unifloris.

Detta år denftorre, hvars frukt den ofvan-
förmåke Neger-gofTen hade åtit. Defs blommor
voro utflagna uti Oétober manad; de lukta aro-

matifkt, men tillika nog våmjaktigt. Defs gif-

tiga bår åro i Surinamc hos de flåfté bekanta fot1

fådana. Stammen våxer i bugter, lång, fmal: gre-
v

narna utväxa i en rätt-vinkel : bladen åro utftäen-
de(patcntia;.

DOLIOCARPUScmXc ftri&o^ foliis déflexis,

ovato-knceöiatfs, dentatis* floribtis termin ilibus.

Det-
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Detta fl agetvåxerallenaft til en bufkej defs

ftam och qviftar ftä upiitte , bladen åro nedhän-

gande, det år fållfyntare ån foregående : blom-

mar uti November.

Uti ordine naturali kommer denna våxt når-

maft intil PLINIA och defs likar.

Tabula IX. Fig. i. vifar uti naturlig ftor-

lek en gren af förra fpecies med defs rrukt. Fig,

z. vifar.enutflagen blomma af famma flaget. Fig.

3, en hel gren af orten, uti mindre mått, hvars

ena qvift a b c år den famma, fom uti fig. i. år

uti ftort afritad.

Den verkan, fom frukten gor, då den åtes

atmånnilkor, har gifvit mig anledning , at nåm-

na detta {lågtet DOLIOCARPUS, fom bety-

der en fvekfull och bcdrågelig frukt.

Af

f.
G. WAHLBOM.

En bonde-piga från Öland, 2f årsgammal,

hade på bagge ögonen den grå ftarren.

För 6 eller 7 år fedan hade hon under fit

arbete fått lika fom et fkott eller {lag i det vån-

ANMÄRKNINGAR

S 4 och
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och fynen forfvan inottli kart tid. Et par år där-
efter kände hon ockfä Itickningar, med vårk i det
högra ogat, h varefter fynen på detta forfvan, få

ät hon blef aldeles blind. Var eljeft flusfig och
pusfig til conllitution.

Då hon kom til mig* den i6 Junii det-

ta år, flint jag fjelfva Uvea på inre fidan af det

vänftra ogat vara remnad * öch fåledes fyntes pu*
puUen helt fned och innanföre fjelfva Starren ,

hviiken betäktes på yttre fidan eller circa Can*
thum oculi minarem , til hälften , lika fötti af et

fvart mäln, uran tvifvel pröceflus ciliares, hviika

med fjelfva Lens dragit fig efter , da Uvea circa

canthum majoren) cicatncerat. Detta ogat ville

jag lalcdes ej vidröra 5 faft ån. hon kunde åtfldljä

dag och I1att
t

_

'

'

'

•

v
"

•

' '•

.

Det högra ogat var utan {kada, och Starren

fyntes ganfka väl, men något blank , och i?w
manfore en eller annan itria atra, (Onde? an ex
proceflibusf dylika här jag fett på flera, fom fått

grå Starren a caufa violenta^ och haft en Cataraéht

Vera 3c membranacea). Jag gifiade fåledes, at

fjelfva Capfula Lentis Cryfballinar åfven torde Vä*

ra opaca, och detta fålecles vara en Catara&a Fe*

ra £jf rnixta, hvilket jag ock f dermerä fant vara

i fanning* Forr ån operation företogs, opilädcs

ådren pä armen, och patienten holts i några dagar

vid en tun -Diaet, famt fick et Laxer-medel,

Operation gjorde jag efter M;r Ferreins
Method, och brukade den ordinaira tye-åggade

nålen. Närvarande voro iine ffeickelige Chirur-

gi



1756. Oéh Nov. Dec* 263

gi af Garnifonen hårftådes. Når jag nedtrykt

Ijelfva Lens, fant jag at Lamiila anterior Capfu-
Ix Lentis Cryftallinx, fom ånitu var qvar, var

aldeles opaca. Ville därfore opna denfamma, fom
ock fkedde \ men ehuruvål nålen var ganfka (karp,

var dock hinnan få hård öch faftvuxen med pro-

ceflus Ciliares, at innan jag med nålen kom ige-

nom, måfte jag protrudera eller trånga Lamina
Anterior en god del fram genom pupillen, uti

Garnera oculi anteriori, hvarvid patienten något

gnf fig. Sedan gjorde jag en Horizontel incifioil,

och nedtrykre undeffb delen eller ^ af den fam-
na

,
hvarigenom pupillen blef klar, undantagan-

de den ofverfta delen -af Capfeln, fom biet qvar*

fittande.

Patienten forbants efter vanligheten, och da-

gen dårpå opnades åter ådicn pä armen. 4-*de da-

gen klagade hon öfver någon hufvudvårk j hvar-

fore et Lavement applicerades. Hade federmerä

ingen värk, ingen inflammation eller några tilllo-

tande fvårigheter, utan blef aldeles brat, och fer

nu rått val.

På tredje veckan efter operation, fick hon
Tertian-Feber, uran at kanna någon olågenhet i

ogat. Sedan hon haft några paroxyfmer, blef hon
curerad med Chin-china. Kart därefter fick

hon Frifieln, fpurpura rubra), utan at ogat ha-

de någon (kåda. I brift af tilråckelig (kotfel

och varmt husrum, flog Frifeln etter några dagar
in, hvarefrcr hon fick fvåra Dölores arthriticos

eller Rheumaticos, rnen i fynnerhet gick Mate-
rien til inmåtet, fororfikade forftoppningar, vårk
och häftiga upkaiiningar, med ftark hufvudvårk^

S f dock
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dock höltogatfig vid alt detta braf, til defs hon ånd-
teligen fick lindring genom en Tifan af Supit.
Dul. och Folia Sennas.

Således har jag i kårthct velat berätta fjelfva

proceflen vid operation, at dåraf kunna gora nå-

gra fmå anmärkningar/

Jag tilltar val med den berömde Do&or och
jminålfkadePrseceptor uti Chirurgien, HerrJ. Fr.
Henkel , at denna faken år ganlka väl utarbetad

af flera ftora Män; dock måfte vi kannas vid myc-
ken ofullkomlighet, och at riktige och folide an-

märkningar få harutinnan , fom flera delar a£

Medicinen, åro mycket rare.

Det år val bekant, huru man egenteligen el*

lerråttaft kan dela en Cataraéta Vera, uti Catar.

Cryftallina, Membranacea 8c mixta. Man kan
ock ftraxt finna, at vid denna Cafus har varit ea
Cataraéta mixta, hvareft ej allenatt fjelfva Lens,

utan Lamina anterior Capfulas varit fördunklade.

De allmånnafte Methoder at nedtrycka ftar-

ren, hafva alt hittils varit tvånne, Saint Yves
och Mtr Ferreins. Den förra år ganfka otyde-

lig och otilrackelig befkritven j den fenare grun-

deligen och våU Dock brukas den förra af våra

Itörite och flåfte Operateurer, och den fenare

nåmncs fållan. Efter den förra Methoden mifs-

lyekas operation fa ofta fom den lyckas, emedan

man gar gifsningsvis, och operation år underka-

ftad många tilfåilen, fom gora den olyckelig > ef-

ter den fenare blir operation merendels lyckelig,

men år defto fvårare at verkftålla. Orfaken år:

at man, efter Saint Yves, med nålen far rundt
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om i ögat , tils man åndteligen far Starren ned-

tryktj men efter Ferrein, måfte Lamina po*

iterior Capfulac lentis Cryft. cpnas åla Bouton*

uiere, fom man fager, och fedan fjelfva Lens de-

primeras.

Jag har fett de namnkunnigafte Operateurer

gora denna operation, fäfom Hilmer, Tailor,
(a) Cyrus och Profeffbr Pallas, hvilka alla,

tillika med många andra fnålla Chirurgi, opererat

efter Saint Yves method. De bruka alla må-
ftadelen den runda och ftumpa Starr-nålen, hvil-

kens nytta de fafeligen uphoja, få at de träta om
företrädet , at hafva påfunnit hanne. Dopk-må^
fte jag tillta, at defs bruk är ganfka tvetydigt* ty

de kunna aldrig med denna nålen operera annor-

lunda, ån efter den gamla methoden, at fara om-
kring i ogat hit och dit, tils de åndtcligen kunna
fa både Capfeln och Lens los ochnedtrykt, hvil-

ket ej kanfke, utan at man ofta Ikadaij proceffus

ciliares , eller ätminftone rorer omkring och
fonder Tunicas & Veficulus uti humore Vitreo,

hvarigenom patienten val ftraxt i början kan fe,

men tar efteråt de fvårafte anftoter , och förlorar

aldeles fynen. Detta alt hafva de hiller velat fö-

rekomma genom nålens fttimphet, hvilket dock
ingalunda ar' mogeligt. Jag vilej tala om den
fafeliga pråfsning, ogåt måtte utftä, innan man
ined en fä Ihunp nål kan komma igenom tunicas

oculi denliffinias. Denna fenare olågenheten,

har

00 Jag undrar at iVxiök kunnat dikta en få orimmelig

method, fora han faefkrifver i fin Traöat om ftarr.j at

nämligen opna Tunicas oculi med en Lancet &c
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har vålcn Chirurgus, vid namn Palucci velat

förekomma genom etvifst inftrument, där jagforlt

kan bruka den hvafla nålen, til defs jag kommer
igenom tunicas : fedan tryckes pä ea liten f]åder

,

fom drifver fram den ftumpa nålen. Men detta

har ock fina fvårigheter,ty den andra nålen fprin-

ger fram med mycken häftighet eller hård knapp,

tom få val i ögat, fom i min hand kan fororfaka

oordning och rorelfe. Hårtil kommer den 3.
4dje

methoden at nedtrycka Starren; M. Da-
viels, hvilken nyligen, i fynnerhet i Frankrike

kommit i bruk; at nemligen vid underfta randen

opna Cornea tranfparens, och fedan trycka ut

ltarren. Detta låter ofvermåtton val, jag kan ock
ej mycket tala hårom , emedan jag ej kunnnat få

någon tilråckelig belkrifning bårofver. Vet få-

ledes ej mer, än fom jag genom beråttelfe, få

innom fom utom Riket kunnat fatta. Kan man
bruka denna Methoden vid alla fpecies, eller vid

hvilka? detta iärer ej vara afgjort. Huru går

det med Capfula Lentis Cryftaliinse, opnas den,

eller tryckes hela fmåltan ut? Hvartil år det för-

ra nödigt, om Capfeln åt klar, och huru går det

^enarean, om den år faftvuxen?

De andre Methoder, hvilka dels åro oför-

nuftige, och fåledes mera ftridandc emot en fund

grundlära , dels mindre betydande, går jag förbi.

Men at fa mycket båttre kunna urfkilja, hvil-

ken af defle omtalte methoder, kan och bor haf-

va foreträdet, Vit jag i kårthet examinera dem et-

ter fjukdomens åtfkilliga art och belkaffenhet.

Uti Catara&a Cryftallina vera, vet man, at

fjclfva Lens år opaca. Efter S. Yves method
he-
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heter det, at man (kal, iedan man behorigen

kommit in i ogat med nålen, trycka ned ftarren.

Men hår namnes ej huru det {kal gå med Capfehw

Vi vete af Anatomien, at Lens Cryftallina ligger

inncfluten uti fin egen Capfula* vi vete ock,

huru nåra Membrana propria humoris vitrei år for-

bunden med denna Capfel , fom åfven år ganlka

nåra förbunden med proceflus ciliares. När jag

nu (kal rifva alt detta loft, få år troligt, at bå-

de ofvannåmde proceflus ciliares och membrana
Hyaloidea målte (kådas och rifvas fonder. Detta
fker fä mycket förr, fom Capfeln mer eller min-
dre kan vara lammanhångande med nåmde delar.

Håraf händer, fom Auétorerne fjelfve tilftå, at

den båda Starr, kan dock vid operation mifflyp-

kas, utan at man kan gifva några befynnerliga

eller uppenbara orfaker därtil. Alt detta u nä v i-

kes efter den nyare, eller Ferreins méttrod.

Om dar år en Catarafta vera , Membranac?a
eller Mixta, ("kulle denna Methoden fnart tyckas

taga företrädet af Ferrens, om man ej befinna-

de at caplula lentis då merendels fitter mera falt

vid ofvannåmde delar, och ofta år faltvuxen Vid

Uvea eller Circulum iridis, Exempel hår på haf-

va vi uti den anförda cafus. Huru är det mojeligt,

at dä nedtrycka hela fmåltan,. utan at (kåda

fä ogat, at det aldeles biifver fordårfvat? Om
ock Tailor fjclf koramo med fin ilumpa näl,

(kulle operation vara mycket olyckeligare. De
fläfte Autorer tillta val at Cataraéfa Membrannce»
gifvas, faft ingen utom Henkel delar dem rätte-

ligen in, uti Veras och falfas. Det år fåkdes ej

under, at de alla fara yilfe vid operation, och be-

fkrif-
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fkrifva den få otydeligen och illa-, at man ej utan
vårnjelfer kan låfa den lam ma. De följa blindtvis

den ena den andra , och årkånna fåledes S. Yves
for fin antörare, fom dock ej har fkrifvit fin e*

gen bok. Jag vil t. e. anföra Pr. Pallas Me-
thod uti Dels Collcg. Chir. "Man introdu*

"ciret, fager han, die nadel - - - vie bekant lli

- - durch die tunicas oculi, bis in die NB. ca»

"meram polteriorem - - - gehet naitt die flåche

"des nadel iiber dem Cataraét, und druckt ihm
"damitt hierunter.Enegregiam Methodum!" Men
man måfte ån mera förundra fig öfver den käcka
Heistbr, uti defs Chirurgie, Edit nov. cap.

ff. §. 19. hvaråft han fåledes beftrifver fjelfva

operation - - "Alls dannden Starr oben anfafsen,

"und ven es ein håutlein ift , daflelbc lind unter

"die pupilla abdruckcn, velcbes oft faft in einem
"drucke,manchmahl abcr,vo es falt anhängct lang-

"fammer angehet^und in diefem abdruckcn pHegen
"die Patienten ofFt fchon vieder etvas zu fehen, es

"mag nun der itarr cin håutlein, oder der verdun-

"kelte Humor Cryftallinus fein." Det är fkada,at

Herr Heister' har länt trycka deffe filta orden

med annan ftil, eljeft torde man i haftighet8
ej haf-

va fett dem. En hvar lårer val finna, huru o-

tilråckelig denna beftrifning och operation år,

emedan han ej gör fkilnad emellan Catara&a Cry-

ftallina och Membranacea, famt emellan Catar.

Membr. vera & falfa. Ty låt vara, at detta

nedtryckandet fkville ga an uti Catar. Cryltallina,

få kan det dock omojeligen gä lyckeligen uti Ca-

tar. Membranacea vera och Car. membr. mixta,

och ån mindre uti Catar. Membran, falfa eller fpu*

ria. Uti följande §. nämner han väl, at ftarren

fkal
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Ikal genomftickas, om den år fallvuxen vid uvea.j

xnen detta lårer val forftås om nogotdera fpecies

af chatara&a membranacea. I f^nnerhet, fom
han fager fig funnit denna ftarr pa döda kroppar,

få tunn, fom en nagel. Huru går det då med Lens ?

eller fins den ej i et fådant oga? Är icke altfam-

mans otilråckeligt och hopblandat, Vid et fådant

tilfålle made jag for 11 opna Capfelen m parte po-
fteriori, fedan trycka ut och ned Lens . och filt

vånda nålen framåt, gcfiomfticka och opna Lami-
naanterior Capfulae och laledes gora en Pupilla ar-

tificialis. På detta f åttet öcadas hvarken proces-

fus ciliares eller andra delar i ögat, och opera-

tion afloper utan farliga päfolgder, Hvilket alt

beftyrkes at min anförda Cafus. Herr Doétor
Henkel ger forllag at operera på detta fättet

,

åfven når någon membran år faftvuxen vid cap»

feln, men fager därjämte uti z:dra faml. pag, 62,
"Vo i (t aber eine gevifle obfervation,das diefe art

"jemals in Praxi vcrrgekommen fey?" Jag tilliar

mig ock ej ha fva någon bekant; hvårföre jag lå myc-
ket häldre velat meddela den anfördas bvaråft o-

peration år gjord efter denna Method. Dock på-
minner jag mig hafva hort Docfcor Henkel be-

rätta en Cafus, hvareft han opnat, på bemälte
fått

5
Lamina anterior gapfulasi' men perpendicu-

lariter. Patienten har blifvit teraf, men har ej

kunnat fe annorledes ån rått fram. Är fåledes

båttre at gora opningen Horizontalitcr , då man
åfven kan hafva hopp, at nedtrycka undertia de-
len af membran, eller åtminftone båttre dilatera

den (amma. Doétor Henkel fade fig, vid fåna-

rna tilfålle hafva velat gora en korsfkårning, men
hinnan blef efter forfta fkårningen få los och ef-

ter-
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tergifvande, at han ej kunde komma fort där-
med.

UtiCataraäisMembr.Spurns eller faifis,kan

ofvananforde S, Yves Method mindre, ån vid an-

dra tilfallen brukas, Man måtte antingen bruka
M:r Ferueins , i fynnerhet om membrana; åro

fallvuxne vid Capfula lentis , eller ock gripa til

Herr Daviels Method, fom torde vara härvid

den bafta, om defle Membrana; ej äro aldelesfaft-

vuxne på bemåite fått.

De andra Species Cataratce fpuriae, gar jag
förbi. Man kan låfa hårom hos Docfcor JHenkel

Til flut vil jag allenaft nåmna den nyttan

man kan hafva af Ferreins method, i;, at ned*

trycka omogen Starr, (om eljeft vid S. Yves
method gcrna gar fonder* t). Om Starren år fkor

i hg fjelf. 3). När Starren år adhasrent, eller faft>

vuxen. 4). At Lens ej gerna kan ftiga up igen,

emedan capfeln årqvar och humor vitreus intager

dels plats.

BERÄTTELSE
Om en lyckeltgen förrättad Operation på

en Piga, hvars läppar til en flor del

voro hårtfråtta.

Af
JOH. GUST. HIERZEL.

Under mina utrikes refor fag jag, få i Frank-
riket, fom i Hollaud, åtltilliga harmynta,
falt jag då aldrig hade tHfålle, at göra

Ope-
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Operation på någon af dem. Men fedan år 175 1,

då jag kom hem til Sverige igen, har jag hår i

Stockholm opererat 5* fådana, alla med onfkad

framgång, och en af dem på 7 dygn. En dylik

Operation, har jag nu nyligen förrättat, h vil-

ken for defs befynnerlighet fkul och lyckeliga af-

lopp forbinder mig , at dårom inlämna til Rongl.

Vetenfkaps Academien en kart befcrifning. En
Båtsmans-dotter af 23 års ålder, hemma i Tuna
Socken i Hälfingland, var fodej utan alt lyte, och
liknade dem, fom raknäs ibland vackrare Barn

>

men efter den få kallade brånn-fjukan, fom hon
hade på fit io:de Ar, fick hon et frätande får

poå bagge lapparna , fom aldeles vanfkapat henne*.

Atlkilliga kiåringar och andra hafva forfokt at la-

ka detta får, och en faft mindre kunnig har ock
budit til at genom Operation hjälpa hanne 5 men
den filla har aldeles intet uträttat , och de forras

åtgärd, förmådde ej eller fullkomligen botat, utan

et får, ftort fom en hvit ftyfver, blef qvar, hvilket

betåcktes med enlkårpa,fom val ibland foliaf^men

vaxte ftraxt igen. Når jag den 22 Januarii in-

nevarande år, tog emot hanne, fåg hon ut, fom
Tab. X. Fig. 1. utvifar, ehuru det dock icke fö-

re ftåller hanne aldeles få vanfkapelig , fom hon
verkcligen Var.

Jag hade ftraxt velat företaga* Operation
5

men det omrörda fåret i mellandelen af det blot-

tade tandkottet , var få fvärt at bota, at det ej

blef rått låkt, for ån den 2$* Februarii, ehuru dé
medel jag brukade, flere gångor vift befynnerlig

verkan pä får, dar de vanliga lake boten ej flagit

an. Jag fick dårfore då ej göra annat därvid, att

T* alle-
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atlenaft uttaga tänderna aaa^ hvilka futo tåmmeli-
gen falla.

Patienten kunde*ej hjelpas med en endaO-
peration, emedan bägge läpparna voro (kadade.

Den forfta, fom fkedde på ofra lappen, for-

rattade jag den 27 Februarii påföljande fått: Se-

dan jag med en Biftourie loflade lapp-biten A^
emellan defs inre fida och tand-kottet, få långt

uppåt nåfan, fom
#
hornet af ftrecken b och c ut-

vifar, och igenom/lin-fikaf hämmat blödningen,

gjorde jag i denna läppbit en ifkårning af lika di-

re£tion, fom ftrecket c år ifrån nåmde horn åt o-

rat och igenomfkar hela tjockleken af lappen,

få långt, fom behofdes for at kunna draga famma
bit til kinbenet på mot-fidan, där håftningen bor-

de (ke: fedan klippte jag up den högra mungipan,
fom fes af ftrecket nämligen få långt, fom var

nödigt for at tå rum åt ifkårningen efter- ftrecket

e och /, hvaraf den förra begyntcs vid mungipan,
och den fenare vid flutet af den förra. Når detta

var förrättat, och den nya blödningen någorlun-

da våndt igen, fattade jag forft biten A, och fe-

dan biten B med en ordinaire och med trä omlin-

dad korntång, gjorde dem på vanligitfått med en
Sax blodande, och hakade fedan ihop detta bitar,

fom nu mera allmänt och brukeligt år, med nålar

af Guld. Biten A kunde jag gora blodande, fa

långt ut i kanten fom jag ville, dårfore klippnin-

gen ock där fkedde efter ftrecket g men kottet

i (tycket B , var vid ftrecket e få hårdt eller Cal-

loft, at jag ej fick gora iklippningen i detta ftyc-

ket närmare intil ftrecket, än fom ftrecket h ut-

vifar. Sedan fattade jag med vånftra tummen och
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pekfingret, fom vanligt ar, forft biten A, ftack

igenom defs nederfta ända med en af Nålarna ut-

ifrån inåt, förde fcdan, med famma finger, biten B til

fpetfen af den genom ftu-ngna nålen, for at genom-
ftinga famma bit in ifrån ut åt. Jag lindade ftraxt

trån z a 3 hvaft kring denna Nal, ftack ledan ige-

nom den andra eller medlerfta Nålen, och när åf-

ven den 2 eller 3 hvarf var omlindad, fi (t den tredje

och ofverfta, fcdan fuiliolgde jag lindningen neder

ifrån upåt, och få åter ned, til defs hela lappens

klofva aldeles var betäkt. Nålarnas uddar blefvo

med litet kork betåckte. Det forband jag härvid

brukade, fkilde dårutinnan ifrån det vanliga, at

den långa bindan Uniens icke bruktes, utan alie-

naft håfter af plåfter, och en ftodjande hakbinda

( Furida med 4 bufvud ). Tvä dagar efter Ope-
ration lindade jag varfamt up några hvarf af tran,

och fom jag då fann någon fuktighet på fjelfva få-

ret, få torkade jag den famma af, och lade där-

på en hel tunn och jämn, med Tinébura Alocs &
Myrrhae ailenaft dafven gjordt linneklut, och
applicerade forbandet fåfom förr. Den for ila Nå-
len, fom värden medlerfta, tog jag ut den rrfta

Martii, fom var 5 : d j e dygnet efter Operation,
den andra, nämligen den öfverita, dagen därpå

yid middags tiden, och den g:dje eller under Ita

om eftermiddagen.

Hvad fom efteråt måft brydde mig, var, hu-
ru jag (kulle få ofverfta och inre delarna, af läp-

parna A och B % få häftade vid tandkottet, at

ihåligheten vid fidan, och ftraxt nedanför hSgra
näs-boren matte forfvinna.

^
Jag fcarrificeråde

därfore eller fårade igenom många fmå ifkäringar

T 2. rundt
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rundt omkring och åfven inuti ihåligheten, och
fatte et frätande medel (caufticum) på ofverfta

delen af lappen , fä val fom på fjelfva kinbenet in*

at näfan vid /j men ehuru jag därigenom vann få

mycket , at uphogningcn blef nog mindre på
nåmde ftållen, få kunde jag dock ej aldeles nå

mmonfkan, i anfeende dårtil, at tandköttet, fom
var få tunt, och foga båttre än brofkaktigt, hvar-

ken ville faftna, eller ftod at bringa, til Suppura-
tion, hvarforutan ihåligheten ej kunde upfyllas

med nytt kott. Det hade ej håller huipit, at för-

ut fåra det nåmde ftället, emedan ofverfta nålen,

fom borde fattas få högt up, fom görligt var, ån-

dock hade hindrat låppen, at på detta llållet våxa

ihop med det fårade.

Den 2:dra Operation jag gjorde, var på ne-

dra låppen vid högra mungipan, fom Ikedde den
i
3
Martii, emedan mungipan ej förr var få låkt,

fom denna nya Operation fordrade. Sedan jag
forft fkildt låppen ifrån tandkottet , få djupt ned
fom nödigt var, och fkurit något up mungipan ef-

ter flrecket /, famt ritat for mig ftrecken i och
fattade jag låppen vid ftrecket s, med en af mig
nyligen upfunnen tång Tab. X. Fig z. och klof

detta ftreck med en Biftourie upifrån nedåt. Men
fom Patienten ej holl (lilla, och var ftarkare ån

den , fom {kulle hålla fall hannes hufvud , få

flant tången i få måtto, at denna ifkårning ej

blef mer ån hälften få lång, fom den bor-

de vara. Det gick ock fammalunda til med
fkärningen i flrecket få at jag ledan på
båda fidor måfté fullfölja Operation med Sa-

xen. Nålarna, til antalet 3, fattes hår på fam-
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roa fått 5
fom på ofra lappen, och ofriga forban-

det var likt det famma.

Mungipen var tillika med undra lappen nog
tunn, och genom det omtalta frätande fåret få

utrundad, at den fvårligen kunde blifva rått lik

den andra. Den flora olågenhet , at fpotten for-

nt ftåndigtrann ner ät hakan, var val nu aldeles

bårta, dock hade det genom i^fsnåmde Opera-
tion åkunnat blifva ån båttre, om jag förut, fåfom
eftert, hade hittat på, at åndra fkapnaden på
fiftnåmde tång, på fått fom Tab, X. Fig. 3. ut-

vifir, hvilken fedan fatte mig i ftånd, at forråtta

infkårningen efter ftrecket få långt in i fjelfva

huken af den upfkurne mungipen, fom nödigt

var; men fom jag då ej ånnu tånkt på en ladan

tång, och toljakteligen ej hade den famma, bief

opningen imellan den ofra och nedra lappen på
de opererade ftållen, få flor, at hannes vanföap-

lighet i detta, ej var mer ån til hälften botad.

Jag låt dårföre förfärdiga omtalte tång , och for-

rättade Operation på famma lapp andra gången, ef-

ter*den dire£fck>n, fom ftrecken m och n ungefär

utvifa.

Detta fkedde den 24Martii,med den nya tån-

gen och 1 Nålar, hvaraf den ofverfta uttogs den
zg:dc mot middagen-, det ofriga fkédde med famma
omitåndigheter, fom förut. Sift loffade jag, den

5 April , något litet bogra fidan af den famma
häftade läppen, och på fådant fått feck Paticnren
det utfeende fom Fig, 4. utvifar.

I anledning håraf håller jag for rådeligt , 1 :o)

at i deffa Mrningar, iftället tor fax, bruka Biftou-

T 3 rie.
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ric, for mindre klämning och krofsnins; (ka!

,

hvaraf blir fkyndfamare läkning och mindre ärr. Bi~

ftourien bor vara tim och tveåggad. i:o) Åt nyt-

tja de fl a nya tänger, i hviikas opningar incifioner-

ne, efter tonat med black ritade ftreck, lättare och
jämnare verkitällas. 3:0) At tiigång måtte ftaf-

fas pä mer Cadavcra, än hittils funnits for Anato*
roifka och Cbirurgifka ofriingar , hvai igenom fä-

dana och dylika Operationer bäft utrönas til de-

ras möjélighet.

Kongl. dcademien anfcr med benägenhet , alla up-

gifna ron
y fom leda antingen t ti nya eller ttn

nare vägar ^ at vinna et ändamål, énjkar dock,

at d/% nar t ilfållen ej tryta
5
ma med fleraforfar-

ms tilfyn och urfiulhnng vid verkftåilandet^ /lo-

djas och fedan bcUdfagAs\ på dit man med full

vifhet ma kjwna flwta , om et nytt fäts företrä-

de, jämfördt mot de äldre och brukeliga.

ANMÄRKNINGAR
Vid Spanmåls profning och det afframleUne
"Dheäeuren EKSTRÖM päfundna prof
måttet, jämte anledningar, at utröna kär-

nansförhällande i vigt til fkalet på Span-

mal ; inltmnade uti bref til Acade-

miens Secreterare ,

Af
EDVARD FR, RUNEBERG.

Inlpefior ofver Mått, mål och vigt.

bland de nyttigafte och nodvandigafte på*

fund
5

iom af Kongk Vctenfkaps Acadcmiert
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blifvit upgifne, och genom Hogä Regeringens

oma forforg, til det allmännas gagn lämpade, kan

ofelbart Svenfka fä kallade Spanmåls-profvaren

räknas. Nyttan deraf är redan i jrdje quartalet af

Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar for

år 175-3 med flit utförd. Nödvändigheten har man

fåkraft funnit, dä man varit föranlåten, at dels in-

forfkrifva, dels låta eftergöra Hollåndlka eller

Dantziger profmått, få väl til publika Verks,

fom til cnfliilda perfoners bchof.
(

Men med defla Mått har man ändå ej blifvit

flört hulpen, efter de ej varit paflade efter Sven-

fka Mål-runnanj hvaremot Svenfka Spanmåls-prof-

varen år fåledes inrättad , at han behorigen fylld

,

inrymmer del af den Säd, fom Syenlka Span-

målstunnan tilborligen ifylld , innehåller, hvaraf

följer, atom Säden i Spanmåls-profvaren väger

12 lod vi&ual. vigt, få målte en tunna af famma

fåd väga 640 * rilod= 11 x 640 lod> men 640 lod

åro lika med 1 . Lifp. vi&ual. vigt, dårfore mälleen

tunna at famma fåd våga 12 Lifp. vichial.vigt och

fä vidare j blir fåledes et lod i profningen, al-

tid fvarande emot 1 Lifp. i flört.

T låren, min Herre, ftraxt finna härvid, at om
ifyllnings-fättet af et flikt profmått ej år nog få-

kertoch determineradt, få gagnar måttets ofriga

riktighet icke til fullo, emedan man hafver hår

ej fä noga affeende på måttets capacitet, fom på

quantiteten af Säden det innehåller, då det blif-

vit på tilborligt fått fylldt, efter defla två om-

fländigheter måfle vara olika, åfven fom ock Sven-

ika Spanmåls-profvarens rvmdårlikamed litet mer
T 4 ån
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ån del af tunnans rymd, faft hon innehåller ej

mer ån ^i-^del af den fåd, fom ryms i en* tunna.

Vid utrönandet af det fåkrafte infyllnings-

fåttet, har jag funnit 5 at igenom ju trångre hål

fåd rinner på kart diftance in uti något mått, ju

tätare packas han i famma mått tilfammans, och
tvärt onudåalla andra ©mftåndigheteråro lika:fmå

olikheter bögderna emellan, hvarifrån kornen fal-

la, gora intet märkbart til fakeivOm man altfå låter

fåden rinna igenom hand-gopnen in i något mått,

tils det blir fullt, och väger famrcut fåd, lamt ite-

re rar denna operation med en och famma fåd fle-

ra gånger, fä (kal man knapt finna något ut{lag

likt et annat, ehuru man må bemöda fig om flor-

Ila noggrannhet $ men val Ifcal man finna få fto-

ti Oviljaktigheter i utflagen , at man knapt fkal

kunna gifla til fådens råtta fpecifika tyngd , blott

for det man ej flera gångor kan träffa en exaffclika

opning imellan händerna,

Således har jag blifvit föranlåten, at aldeles

forkafta detta ifyllningsfått ; men fom man tilli-

ka funnit , at fåd förhåller fig i det nårmafte lika

i fin packning, då han får falla lika obehindradt

och utan at genomlöpa en Ikiljaktig trångfel >

få har jag antagit et annat ifyllningsfått, mera få-

kert och mera låmpeligt at af Allmänheten kunna
verkftållas lika, hvilket jag nu, jämte fådes-prof-

varens bruk, i följande fyra reglor fkal vifa.

i:o Ställes prof-mattet ftadigt * ty om det

vinkar, få packar det fåden for hvar gång han
ilåppes in.

<*0
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2:0 Tager man en gopen med bada händerna,

full af den fäd man tåaker profva* och håller of-

ver måttet , til en eller en half tums afftånd , u-

tan at låta något rinna dårin, I denna Hållning

ryckas händerna häftigt ifrån hvarandra, få at få-

den får falla på en gång in i måttet huru han kan,
och fcdan ånnu cn flik goppen på famma fått

blifvit inflåpt, få år garna måttet fullt 5 {kulle

något litet då fattas, fläpper man det in på fam-
ma fått , dock utan at taga mycket ftorre goppen
fåd, ån til fyilnaden kan bchöfvas.

Ej må man fylla profmåttet en och famma
gång , med flera goppnar, ån fagt år* ty eljeft far

fyllningen en art af rinnande och packar fåden
mera tilfimmans, ån han bor,

3:0 Med den medföljande ftryk-pinnan, fom
år 6T~ linier i diameter, ftrykes måttet af* hvar-
vid man fer til, at ej måttet runkas. Afftryknin-

gen (ter båft , om man håller midt på famma
ihykpinna, och forer den fnålt ofver måttet , u-

tan at trycka hardtemot bräddarna.

4:to Måttet fåledes ifyldt och afftrlikit, ftål-

les i enafkålcnaf en våg, ochdefslåck,fom med be-

rörde matt år jåmnvigtigt, lågges i den andra*

Så många lod och delar af lod af viétualie-vigten,

fom fedan läggas i lacket, til jamnvigts århållande

imellan famma lack och dofan, få många viéfcualie-

vigts Lifp. och lika delar af lispundet, våger

en tunna af famma fäd.

Vil man helt noga hafva vigten af en fåd be-

kant,lå fylles måttet pa detta lått flera gångor,hvaraf

tagcs medium, fom dä blir fådeni rätta fpecifika

T f tyngd

>
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tyngds hvarvid likvål aktas, at man ej låter få-

dcn mycket dambas af om damb år uti honom y

ty få fort dambet går bart, få okas Sädens fpeci-

fika tyngd uti dofan.

Ehuru denna profvare år egenteligen inrättad

for Råg, få kan han dock med famma fäkerhet

brukas til Hvete och Ärter j men når Korn (kal

profvas, räknar man til utflaget, fom fpanmåls-

profvaren gor, $i til 4. fkålpund for tunnan; f å-

ledes om dofan, tyld med Korn, våger io~lod, få

fk ulle en tunna af famma korn våga x*o^Lifp.— 10

Lifp. och fkålpund} men hon våger 10 Lifp.

och 18 eller 19 fkålpund ; få at om 31 a4 fkålpund

låggas til de if fkålpunden, fom profvaren utvi-

fle, få får man tunnans råtta tyngd bekant.

Genom några fä flika prof, kan man vinna

färdighet i handalaget vid fådcs-profning, hvil-

ken man kan vara fäker om at ega, då vid flera

prof med en och famma damb-fria fäd, defs tyng-

der blifva några gå nger helt lika; och når de blif-

va olika, differanterna ej ofverftiga T~:dels lod:

h varemot man ej ånnu har råtta handlaget, når

fkiljaktigheterna ftiga til ~ dels iod; fall i allmänt

bruk, kan denna fkilnad i utflagen icke Itort be-

tyda, efter ^-idelslod, fvarar emot 2i fkålpund

i flört , inom hvilken tyngd, tunnans vigt fyld

medRåg , Hvete eller Ärter, garna varierar men
ined Korn, kan hon (kilja til 6 a 7 fkålpund.

Hårafkan man låtteligen finna, det propor-

tionen imellan fäds Skal och kärna på en Svenlt

tunna, kan med tilhjälp af denna fpannmåls-prof-,

vare bäfl utrönas.

I an-
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I anledning af Ederåftundan, Min Herre, at

fä en pålitelig method ril denna proportionens ut-

rönande, då jag filt hade den åran at tala med E-
der, har jag vidare tånkt håruppå} underftåller

darfore Edert mogna omprofvande , följande tan-

kar och rönefätt :

Strid-och Slod-fäd åro , utom de mänga mår-
keliga grader, fom däremellan finnas, få odeter-

minerade ord,' at om intet annat (kiljemårke i mel-

lan båttre och fåmre fåd af famma flag, kunde
gifvas, fä fkulle jag mäft hålla fore, at

kunfkapen öm Ikaicts och kärnans forhål-

lande til h varannan, vore mera artig ån nyttiga

men få vida man nu kan, medelft fpecifika tyng-

dens utrönande af fåd, nogare fkiija den famma
åt, i anfeende tildefsart, med fpanmåls-profva-

ren, fa kan dennas bruk gon» famma kunfkap nyt-

tig i det almånna lefvernet.

Jag vil e'] orda om, huru vida foda af fåd,
fom år mycket {kild ifrån fi t Skal, kan vara mån-
niftan nyttig* efter friankan likafullt bereda fåden
til loda huru man behagar, fall man vet kärnans

myckenhet emot fkalet. Jag vil ailenaft fåja, at

om vSl Ikild kärna från fit Ikal, år til foda ofund,

få tor^e ock mycket Ikal ibland kårnan vara lika

få (kadeligj fåledes torde framtiden , med fpan-

måls-profvarens silhjålp , kunna bereda den halfo-

familie bl-inaingen, då Herrar Läkare hunnit
nf forfarenheten, at finna reglor därpå. Exempel
kunde anföras, atbrod, af våUkrådt mjöl, iororfa-

kat obftru&ion, fom låttaft hlifvit botad, endaft

därigenom, at Patienten nyttjadt brod af fam-
manmalit räg-mjol , och få vidare.

Utom
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Utom detta, och den formon en hushållare,

fom behöfver kopa fpanmål, kan hafva af kunfka-

pen om proportionen emellan fkalet och kärnan i

fäd, räknar jag ej bland de minlta den, at en
Landtman, kan hårmcdelft gora figfjelf ofverty-

gad om, at han af en fur, mager och på hvad fatt

det vara må, vanfkott äker, altid får en fvagare

fåd, ån på en väl anfad, dä alla andra omftändig-

heter åro i det nårmafte lika. Månge Oeconomi-
fte fpörsmål, rörande åtfkillig fåd -art, ans och
förvarande, (kulle härigenom kunna uplofas. Man
håller, til exempel, i allmänhet fore,at vårt fä kal-

lade Gumriks-korn år båft til gryn, mån icke

darfore, at detta ar garna ftridarc och med lofare

Ik al betåkt, ån vårt vanliga korn* men når något

af vårt vanliga korn (kulle befinnas ftridare, än

Gumrik, mån icke det förra då vore båttre, ån det

fenare ?

Jag har fåledes, öfvertygad om nyttan af un-

derfokningen om proportion emellan (kale t och
kärnan i en tunna fåd, trodt Jen famma fäkraft

kunna (ke pä följande fått:

tro. Rå fad, något mer ån fpanmåls - profvaren,

behörigcn fylld, inrymmer, tages 5 defs fpecifi-

ka tyn^d utronés och anteknas, hvilken fåd til-

fammans med den ofverblehia, torkas vid lagom
varma och aktas for hetta.

2:do. Säden, val torkad, våges i profvaren och tyng-

den upfkrifves. Alla defla korn, fom då i mät-

tet befinnas, räknas, och et vifst antal, ju flera

ju bättre, aftages håraf och vigfes , dock på det

fättet, at om profvaren innehåller yooo korn ,
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til exempel, och i©o aftagas* få måfte deflas

tyngd paflas få, at han förhåller fig til de of-

verblefnas tyngd, fom deflas antal til de ofver-

blefnas antal * få at de ofverblefna 4900 kom
made våga 49 gångor få mycket, fom de aftag-

na ioo:de, hvilket låtteligen kan verkftållas,

*med ftorrc eller mindre korns tilläggande, fa-

ledes , at om 5-000 korn rymmas i måttet , hvil-

ka tiUammans våga 12 lod, och 100 korn fkola

aftagas, få får jag deflas tyngd bekant, då iz

lod delas i yo lika delar, hvaraf en fådan del

år råtta tyngden for de ioo:de kornen.

Man kunde val tycka,, at kornen i profvaren
ej behofde raknäs, efter man kan med vigten al-

lena uttaga helt noga få ftor del af denna fådes-

quantitet, fom man behagar hafva til Ikalning

*

men juft håruti beftår forlokets fornåmfta riktig-

hets emedan om TV:del af fåden målle (kalas, få
kan man val helt noga uttaga denna fc:de delen,

om få mycken fåd akages , fom våger lika med
TV4del af 1 z lod , (om detta år hela fådes - quanti-

tetens tyngd,) fåledes år Val vifst, at denna aftag-

na fådens quantitet år riktig, i anfecnde til tyng*
den* men ovilt år, om i denna myckenheten,
kornen åro i anfeende til ftorleken få blandade

5

fom de i famma anfeende åro blandade i den åter-

flående quantiteten, hvilket likväl måfte vara nö-

digt, efter fina korns fkalej förhålla fig til fina klr-

nor, fom de grofva kornens til fina kärnor, Låt-
teligen kunde hår bevifas, at då antalet af de korn
man tanker (kala, förhåller fig til antalet äf de a-

ter ftäendc, fom tyngden af de förra ti! de fenare

,

få måftc blatmingen af de aftagna kornen van; li-

ka
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ka med blanningen af de återftående, om icke
vidlyftigheten forbod mig denna digreffion. Jag
har gjort denna anmärkning, endaft på
det ingen, fom behagade anftålla fädana förlok, måt-
te mifltaga fig håruti, och iåledes foriara fin

möda.

3:tjo. På defsa aftagna korn fk il.jas fkalen ifrån

kärnan med en ftarp knif
,
fåledes, at om nå-

got litet af (kalet {kulle fittaqvar vid kärnan eller

tvärt om, få (kadardet intet. Mycken noggranhet
J

i detta (k ålandet , år intet den bålta » emedan
härmed ej få noga tilgår under quarn-ftenen.

4:to. Detta {kal och kärnor vågas hvar for fig,

hvilkas tyngder fammanlagde, ilcola jämnt träf-

fa in med de (N:o 2) aftagna kornens vigt} och
tjenar denna vågning til at förfäkra fig, det un-

der fkalandet
,
ingen ting af deffa korn forkom-

mit.

fitfy. Räknas i anledning håraf efter, huru mån-
ga lod (kal och kärna, hvar for fig, finnes uti den
fäden, fom (N:o 2) jämt fyide måttet, en-

ligt fpanrnåls- profvarens art, få måfte då få

många Lifp. kärna vara i en tunna af denna fäd,

fom kärnan i måttet befinnes väga i lod, och på
famma fått med (kalet* hvarat proportionen dem
imellan och procenten, om få behagas, for en

tunna af famma fäd, ftraxt kan finnas, Jag
kan fåledes ännu ytterligare underfoka om for-

foket flagit lyckligt ut, ty då målie den genom
min uträkning befundne fkalens tyngd i hela

profvaren
,
tilfammans-lagd med den på fiimma

fätt fundne kärnans tyngd, vara lika med lå-

dens fpecifika tyngd uti dofan, (N;o 2<)

Den
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Den förmanat, med få -fullkorn elig vifshet,

kunna controllera utflaget af et forfok, bringar

mig at tro, det denna method til proportionens

finnande imellan fåds-Skal och kårna på en tunna,

ej torde vara den fåmlta,

Vil man nu fatta, at denna fåd varit Råg,
hvaraf en tunna vagt 12 Lifp. få kan man val va-

ra vifs på, ati en tunna Råg af 10 Lifp. tyngd, år

ej famma proportion emellan Ikalet och kårnan,

fom i dennas få vida den forfarenheten ftår faft,

at flod- i ad har aitid ymnogare och grofvare fådor

med Gg, ån ftrid; menfååterftåråndådenfrågan
5
oni

i all npundigRag, proportionen imellan fkalet

och kårnan, år lika ? Det år : om i all fpecifice

likvigtig fåd af famma flag., kårnan förhåller (ig

altid lika til fit fkal ?
*

.

" ,'
,

' ' * *• :\" " _
' f

Denna oviffhet lårer fåkert kunna undanrod*

jas , då många forfok med flera fädes-arter at fam-

ma flag och enahanda fpecifik tyngd
, på lått ,

fom ofvan fast ar, an ft allas hvarvid man kan förmo-
da, at om någon fldlnad i utilagen finnes, få tor-

de den ej vara ftorre , ån at då man af flera flika

forfokers differanta utflager
, tagit medium

,

kunde det famma utan mårkeligt fel antagas for en
faft proportion emellan kårnan och fkalet, af all

"fpecifice likvigtig fåd med denne och af famma
flag.

Til exempel : om med åtfldllig {lags Råg , af

12 Lifp. på tunnan, flera forfok blefve gjorda, det
enaRåg-flaget voreupvuxit i våt-år, det andra i

tårr-år, båda på lika åker 3 det tredje åter kunde
vara vuxit pavål-lkott och torr, det 4:dc på fur
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åker, om fådant år mojeligt, vid lika väderlek o.

f. v. få lårer det fåkrafte utflaget man kan hop-

pas och i allmänna lefvernetbehotver, träffas, då

af defla forfokers differancer, medium uttages

for kärnans tyngd, åfven fom for flcalets , hvilket

kan antagas for råtta tyngden af kårna och fkal på
cn tunna tor all ispundig Råg.

Sedan flika forfok biitvit gjorde och media
dåraf utdragne for våra måft gångbara fådes - flag,

få kunde i en kart Tabell, Tamma media utfåt-

tas fålédes

:

1. tv® v »ii o fo Lifp.kårna»
9 :pundig Rag haller pa cn tunna

«j Q L-/p ftahl>

io:Pundig dit* - dito -
^Q Lifp. fkahl.

och få vidare^ likaledes for hvete och korn, af

alla flag*

Om altfå ålfkare af flika nyttiga forfok, fom
hade tid, famt goda inftrumenter och handalag

dårtil, fatte fig före utrönandet af detta åmne

,

och inlemnade vonen, efter denna method gjorde

och omftåiideligen befkrefne, til Kongl. Veten-
fkaps Academien, få kunde denna fak fnart nog
komma i viffhet, hålft om flera ån en arbetade

därpå* då kunde ock famma vittra Samfund, fe-

dan det inhämtat tilråckelig famling af flika for-

fok, båft vara i iland, at utdraga fåkrafte media
dåraf, hvilka,fom fagt år, kunde i en Tabell med»
delas det Allmänna, Så långt min tid vil tillåta,

fkal jag bjuda til, at hårutinnan på ofvanbefkref-

ne fjtt gora forfok, få noga, fom mojeligt år,

fårdeles med Korn , hvars ifyllning i profvaren,
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fordrar mera aktfamhet ochgodt handalag-, an de

ofriga fådes - flagcn , hvilka forfok jag i ofvan^

anförde affigt, vil til Kongi. Vetenfkaps Acade-
mien ofverlämna.

Jcademiens Ledamot , Herr Profefor BERCH,
har redan förr ån detta föregående bref var fkrif~

4tt
%

tit KongL Acådemien ingifvit några vackra

och märkvärdiga for/ok , at utröna kärnans pro-

portion i vigt emot fkalet pä allahanda flags fpan-

tnål\ hvilka, fårjö\ fkola en annan gäng meddelas

det allmänna r dä de hunnit at , til florre fäller*

het , ännu flera gångvr uprepas*

¥^^4^Ti^f74 f&t&fi. f%^i^iTTif^V^^i^*^

UTDRAG
jffMeteorfilogifka Objervationer , hållnt i

Vp/ala år 175*4,

Af

BENGT FERNER.
Barometerns ftorftaoch minftahogd i hvar månad f

Jan. d.ip.kl. z. e.m.2f ,96. SO. 3. mulit*

24. 8. £01.24.37. NNW. z é Snogade.

Febr. 10. 2. e m. 2f'.jt. SW. 2. klart.

23. 2fe.rn.24.6f. SW, 4. puilit.

Mart. 26. 2i'o..m.2f.p6. W. i. klart.

7. 2l-e.rn.24.pf. W. ^-.muiit.

April 7. 2^e.m.2f,p5- Stil O. klart.

if. gV cm. 24.71. SSW. i. rågnJ

Maj. 2i^ f.e.m if^r. SW. u ktart.

18. zie.m -24.P7. Wt.N. rågn.

U Jun.
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Jun. d. 4.kl. f.f.m,2f.77. W. i. niulit.

liv 6. f.m.24 98. N. 1. litet Tagit

Jul.. 3-e*m.2,f.7f. SSO. il ljufa m.

14. 2^-e.m. 14.94. W. 3. mulit fl,

Aug. 2f. 4if.n1. 2^78, SSW. 1. klart.

1, zjc.m.if. ip # NNO. 2. mulit.

Sept* 18. 7. F.m.zf.88. W. z. mulit.

8. 3 4 e.m.24«f(?. SO. 2. rågn.

0&. 16. 6. f.m.2f.8f. NW. 1. glesmul.

Zf. 7. f.m.24.48. SW. 1. duggr.

Nov# 3. 7~f.n1.Zf.83. WS, 1. klart,

26. 8. f.m.24.f 3. W. j~fnoglop.

Dec. 23. 8|,f-ni.2f.p8. SW. • 2. mulit.

f. z. e.m.2444, S.t.W. z. mulit.

Storfta hogden detta året - 2f. 98.
Minfia - Z4. 37.

Storfta ändringen - - 1. 61.

Thermometerns minfta och ftorfta hogd i

hvar Månad.

Jan. d.z8.kl. 8. f.m.—27. W. i. klart.

ti. z^e.m.4- 6. SSW. 3. mulit.

Feb. io* 7. f.m.— 17. W. i~. klart.

z8. 3^e.m.+ 7/ Wt N. klart.

Mart. ti. 6. f.m.— 17- NW. 1. mulit.

z8. 3.e.m.+ 7| Nt.W. i^. mulit.

Apr. 1. f. f.m.— if. SO. 1. klart.

28. zie.m.+iöi. Wt. N. 1. klart.

Maji zz. 3|f.m.+*z. W. ^. klart.

30. 3.e.ra.+Z3 # - - o. klart.

Junii 10. 6, f.m. 4- ji WSW. 3. klart.

20. 3.e:m.+z8. S. i. klart.

Julii 3. z^f.m.4- 6. - - o. klart.

24. zife.rn.4-z4. W. 2*. drefmol
Aug.
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1

Aug, cl.23.kL 4i£m.+ j. N. 1, ald.klärt..

8. 2te«m.4-H St.W, i. tunna m.-

Sepc. 18. 7. f.m.4- 4. W. 2. mulic.

23. 3. e.m.+ ip, W. 2. Itrömoln

O&ob. 17. 6if.m.— 4. SW. */gtesrru>Jj

3, 3 # e.m*+lj\ W. it klart.

Nov, 30. 8. fm.— 14. NW. 2. gles mui.

12.. 2^e.m,4**o. W» 1. mulir.

Dec# 1. p|~ fm.— ip. O. 1. mulit.

20. 8£ f.m.4- 4i SSW. 3. mulir.

Sfrångafte kölden d. 28 Jan # dä Thermometern
ftod 27 grader under frvs-punéfcen.

Starkafte hettan d. 20 Juuii 5 . dä Thermometern
ftod 28 grader ofvcr hys-punéten.

Storfta ändringen ff grader.

Hogden af fmåltSno ochRågn i hvar manad,

tum. 1000 delar, tum. 1000 del,

Jan. it. 000. Julii 2. 2p8.

Febr. o. poj% Aug. i. 003.
Mart. I. np. Sept. I. 248.

April. t. 236. Oftob. I. 62^
Maji o. 765. Nov. 1. 483,
jun. 1. 8fp. Dec. t. 764,

Heh årets hogd - 16. 30^

Luftens och Vädrets befkafFenhet.

JAN. Nåftan hela månaden har varit

ftarkt biåsvåder; men den 1. ii. och 11 häftig

ftorm. Om den 4. och p. undantages , var

blidt, och iom oftaft tovåder, anda til den 2fj
då kölden fatte til, och var den 2g. fiarkali det-

ta året. Himmelen var hela månaden få txiulen

j

U 2 al



290 Od. Nov. Dec

at det ej var mer an f da°;ar klart» Ifrån den 5- til

den p. växlade Snö-yr, rågnoch flafk , fom tidaft

med hvarandra. Den 17, Kl. 6 efter middagen
och natten emellan den 23 och 24 fågos i luften

flora Eld- kulor, af hvilka den torra varade alle-

naft f minut vid pafs. Men den fenare, fom
fpridde fig i flera, vid pafs 2 minuter. Nordan-
vader bllfte if. Våftan 5-$ Suhnan 6-, och Öftan

i dag. Emellan Nordan och Väftan 3 y S och V>

7 i SochO, 4* ; NochO, 215 lungt 1 dag.

Norrflcen fags allenaft den uom aftonen.

FEBR. Ända til den 7, varmulit, dimbogt
och fnöyr , hvarefter kommo 4 vackra SoHkens-

dagars nien därefter var väderleken mycket om-
bytlig af mulna och klara dagar, Snö och rågn

famt dimba. Om den 7, 8, 9. och 10. undan-
tages, var det tåmelig biidt och mot flutet af må-
naden ftarkt töväder. I Roflagen hördes åfkanoch

fags tillika et Eldlken, fom varat vid pafs 2 mi-

nuter. Den 8 och 24 obferverades norriken.

Vinden har måft hela månaden varit foglig, för-

utan den 22. och i fynnerhet den 24, då det var

en häftig ftorm. Våftan-våder hår bläffc ji. Sun-
nan <5f. O, §, och Nordan ingen dag. Emel-
lan Noch V 31 y S och V. 6 : SochO,
N och O. I. lungt ii dag.

MART. Mulen och klar himmel hafva fom
tidaft växlat om-, dock fä, at han måft varit mu-
len. Snö och Isbark har fallit rått mycket, och
har det i anfeende til årstiden varit mycket kalt,

få at Thermometern ingen gång ifrån den 7, til den

23 , var öiver fryspun&en , och fedcrmera allenaft

då
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da och då efter middagarna, Norrfken obferve*

radesdeni7, i8 5
zo , iy och 2ö om aftnarna.

Vinden var hela månaden foglig, om den 6> J
och 29 undantages, då det var ftarkt blåsvåder > men
icke florm. Nordan-vader har blåft 4J ; V, 4^5

if> O f> emellan N och V, 10 5 S och V,

f ii SochO, ingens N och O, 45 lungt i£
dag.

APR, Ifrån början til den 14 var nåftan ftån*

^Jigt klar himmel och folfken, famt de 3 fifta da->

garne, men däremellan har det cj allenaft varit

ftmlit, utan åfven få godt fom ftåndigt fnoflafk

och dugg-rågn. Til den 14. har Thermometern
hållit fig antingen vid eller under fryspun&en,
om rnornarna -

y men derefter har han nåftan alt

ftåndigt varit ofverfamma punefc. Den 13 begyn-
te en del och den 16 i§ famt 19 3

dc andra hår i

Upland at plöja fina åkrar. Den 29 begynte håg-

gen och Cyring-bufkarne at vifa fmå lof, famt
Eken at knoppas. Norrfken obferverades den 9.

och 10 om aftnarna. Vinden har varit mycket
foglig förutan den 3, 20 och zz

5 då det blåfte

något. Nordanvåder har blåft z-> V z-, S 5 6*
O, ii. Emellan Noeh V if, S och V 6$ S,

och O, f s N och Q ii. lungt 4j dag.

MAJ, Hela denna månaden var väderleken

rått behagelig och varm, få at ingen froftnatt

gjort (kåda, och himmelen ofta klar. Afkan
Tiördes den 10 och 31. Den 2f 5 lågos 3:ne tyde-
liga våder-folar. Den i8 # e. m. och natten dårpå
var häftig ftorm och liarka orcancr, eljeft var

vinden måfl medelmåttig.N ordanvader blåfte 1 .dag;

u i
v,
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5

6. 06L Nov. Déc.

V, ±l\ S, i\s O, 15 cmelUn N. och V 7*
Soch V, 71; SochO,'ii/ NoehO, 6-

$ lungt
i dagar.

JUN. Ifrån början til den 14* farntvid flu-

tet har denne månaden varit mycket mulen och
rågnaktigs men däremellan nog varm, fa at omkring
d-en 20 har fommar- hettan detta året varit ftarkaft,

Dtn 27 hördes åfkan allenatt på långt håll. Vin-
den har varit mycket foglig, förutan de>n 9 och 10.

I fynnerhet kom den 9 Kl. 2 e. m. en få ftark

orcan, at ftora trån blålte omkull. Nordan-vader
blaite ti; V S,4; 0,fj emellan Noch V,$ij
Soch Vr.ffj SochO(5;N och O lungt 4 dagar.

JUL. Emot vanligheten har hela denna
månaden varit gänflca mulen och rågnaktig, famt
mindre varm, än denna årstiden plägar eljeft med-
gifvaj och det, fom gjort ho-bårgningen få myc-
ket fv>årare, år, at luften varit mycket ftilla,

om allenaft 2 eller
3
dagar undantagas. Afkan hör-

des ingen gång hår på orten. Nordan- vader blå*

fte 1 dag$ V, 6J; S, 45 O5 i$ emellan Noch
V. St S och V

, 4^ Soch O, <5j N och O,
2.

j lungt ii dag.

AUG. f5rfta hälften af denna månad var
fom den nått foregående mycket vät och for landt-

mannen rått otjänlig: den andra hälften blef nå-

got drägligare * men likväl fkåmdes mycket ho
och fåd af den myckna vätan , hvartil luftens

ftillaftående anfenligen bidrog. Det var ingen
gång någon ftark blaft hela månaden, och dår-

rore var det rätt qvalmigt, faft hettan ej var får*

deles ftark. Nordan blåfte Jida^, W, i^ 5 S*
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74 j 0, 2 i emellan N och V, 2> V och 8,65 Soch

O zji N och O, 5li lungt ai dag.

SEPT. Med rågn, dimba och tjockt vader

börjades denna månad, hvilket varade til den 14,

hvarefter blef uphåls- vader, faft icke lårdeles

många klara dagar. Oacktadt luften hela måna-

den var få varm , at Thermometern ingen gan^

gick ned til o, kommo likväl den 17 några fma,

fno-flagor. Åfkan hördes allenaft på långt håll

den 7 e. m. och Norrfken fågs bakom ftromol*

nen den a$. Den 1 och 17 var ftark blåft, men
eljeft nog ftilla. Nordan blåfte 3* i V, 9\ S,

ii 5 Öftan ingen dag. Emellan N och V, f j 3

och V, 31; S och O, |j N och O, 2i lungt

3 dagar.

OCT. Var ganfka fållan klart. Mycket

rågn, ftark dimba j dock var luften hela måna-

den få varm, at thermometern allenaft den if

,

lé, och 17. om rnornarna gick til och under frys-

punkten. D. p och 16 om aftonen obferverades

fynnerliga norrfken. Natten emellan den ip och

ao var ftark ftorm och blåfte jåmvål häftigt da-

gen forr och efter. Nordan vader blåfte 2 ; V

,

5"> S, s
%

> O, ii emellan N och V, 6 j Soch V,

8>' N och O, ii ; lungt a dagar.

NOV. månad var mycket mulen och i f6r-

fta hälften växlade en tjock dimba, dugg-rågn och

fnoflalk med hvarandra. Den fenare hälften gjor-

de et långvarigt fnoglopp , och dårpå följande ur-

väder ohyggelig. Til den 14. var det få blidt va-

der, at Thermometern allenaft några mornar gick

til och litet under o. Sedan begynte kölden,

U 4 och



2$4 1756- Och Nov. Dee,

ech var den de tva lifta dagarne rått alfvar-
fam. Den Tf , 1 6 och 17. obferverades om aftnar-
na {vaga Norrfken. Den zf var fttyk ftorm och
eljeft bläften ftarkäre i månadens flut , ån tilföre-
ne.Nordanvåderii V, Ö^S^O, ^emellan'N och V, 6$; S och V, 7j äi S och O, z, lungt
i dag.

DEC. Den 1 och den z var kölden rått ftråne
famtden 7 och g i men eljeft var det töväder an-
da til den 18 famt dimboet och fint .dugg - råan.
Därefter (kårpte det val något på; men dimman
uphorde icke dåraf, utan var ovanligt tjock
roornar och aftnar. Mot flutet bcgynte det åter
attoa och dugg-ragna. Norrfken fags allenaft
engang, nåmligen den 31 om aftonen. Den 3,
6 och 20, vaf ltark blåltj men eljeft merendels
miU. Nordanvåderi dagj V, 6; S, 71.$ O,
*** emellan N och V, 2i-, S och V, ioj S och
O, 3 i N och O, is iungt f dag.

000
FORTSÄTTNING

Af RöNEN, angående de AkdifkaSal-
ten > med mera>

Ingifvne af

G. BRANDT.

il atforföka, huru vida Borax ma kun-
na til defs innehall och fammanfatta
delar utforfkas, anllåltes följande ron:
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(a). Til 3 lod fonderflStt Borax, gots i lod

klar vitriol-olja uti en gjlas-rctort , och fattes på
Htet underlagd fand uti én horizontalt liggande*

cylindrifk mufFel, fom var iådad uti ea dårtil be-

qväm rund ugn. Hettan okades fmåningorn med
kol rundt omkring muffeln, at efterhand upeldas,

til defs all våtflca uti en därvid luterad recipient

afgått, och fans därefter allenad nägot litet ofma-
keiigt vatten i recipienten, tillika med något fub-

limerat falt i retort - halfen j men hvarken det

ringade alcali volatile, eller någon koks falts-Ty-

ra var därhos. Til mera viffo, omfades recipien-

ten, och gjordes hettan ånnu ftark are, få at re-

torten fyntes ftarkt glogga, få mycket den kun-
de tåla

? utan at nedfmältaj men årholts icke nå-

got annat ån forenåmde produ&er. Det ofmake-
liga vattnet horrorde dels af det vatten, hvarmed
Vitriol-oljan efter defs ingjutning ur tratten in-

Ikolgdes, at få mycket mer med oafkortad vigt

komma til Borax-pulfret , utan at forfmorjas och
låda vid tratten, dels ock af detta Tälts egit vat-

ten, emedan icke något cryftallifkt falt fås utan

blanning af vatten. Til de få droppar, fom fan-

nos i recipienten fenare gången , efter retortens

il^rkare gloggtiing, gots litet Spiritus nitri, och
forfoktes om guld dåraf månde upiofas * men icke

den ringade uplosning kunde märkas. Hvadan
til fullo årfors, a t Borax icke innehafver hvarken
et alcali volatile, eller någon faltfyra; varande
tilförene af Rönen (§.23 9 *<> K c i

d) e ') bevift, at

där hos fig icke eller någon vitriol-fyra bedicker^
och foljakteligen utan grund af fomliga foregifves

vara et medel-falt, eller hyfa något af forberorde

fyror, aldenftund fådant med ron icke bedyrkas
U f kan.
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tan. Det i retort-halfen fublimerade faltet vog
f lod, och var et få kalladt Sal Sedativum eller al-

cali refra6tarium,fom i vatten likväl uplofes, jäm-
väl ock i Spiritu vini, hvilken Spiritus fedan an-

tänd, brinner med en gron låga, och lämnar ef-N

ter defs atbrännig, det uplofta faltet efter fig.

Lämningen i retort-kulan var val ock jämt fam-
manfmåit, liknande ofvan et klart glas, men hade
en hvit fårg under ; hvaraf det förra gjorde vid

pafs f del emot det fenare. Då detta falt upioftes

i vatten, genomfilades, och ftåldtes efter defs

afdunftning, a t fig i kölden anfkjuta, fatpe fig et

falt, beftående af cryftaller, fom icke liknade til

fullo et Sal mirabile til figuren, och voro icke

eller et medelfalt , emedan fyran hår hade myc-
ken ofvervigt ofver lutfaltet \ vid hviiket den,

under få furk glödande deftillations-hetta, likväl

fig fä val fattat , at den därifrån icke kunde
fkiljas. Då ock famma falt med f del kolftybbe

fammanfmåltes, vardt dåraf ingen hepar fulphuris,

eller hepatilkt glas, utan et Borax-glas, til får-

gen ljus-grönt, likt en Chryfolit> där likväl af

Sal mirabile med kolftybbe altid en hepar fulphu-

ris genom fmåltning åftadkommes, fkont ån fyran

långt ofver faturations- puntten blifvit tilguten.

Äfven vardt et dylikt glas, då en del afbemålte falt

blandades med 3 delar cryftaliiferat och calcine-

rat fod-falt, och utan kolftybbe, med påfatt ftor-

re tåck-digel väl tiltåpt, nedfmåltesj hvaremot

fod-faltet for fig allena fmålt, var et hvitt falt.

(b) Til 3 lod, annan famma {lags pulfveri-

ferad borax, gots lika mycket eller 3 lod fpiri-

tus nitri fumans, til at med behörig hetta ofver-

de-
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deftillera, hvar efter en Spiritus nitri igenficks

tillika med et Sublimerat Sal Sedativum i retort

halfen, fom vog 4* afs. Pä qvarlefvorne i retor-

ten gots åter 3 lod famma flags Spiritus och från-

deflillertes på lika fått, då allenaft z\ afs Sal Se-

dativum årholts. Tredje gången, flögs dårpå 6
lod Spiritus nitri, och fublimerades under påftå-

ende /deitillation afs. Fjerde gången flögs

den Spiritus nitri tilbaka igen , fom nåft förut af-

deltillerat , och ftåltes in, at åter ofver-deftiKera;

då därefter vans et fublimerat falt , fom vog S£
afs. Femte gången itererades famma operation,

och ficks et Sublimat, af 9 afs. Under forenäm-
de arbete fyntes boraxen alt mer och mer vid

hvarje å nyo flcedd pågjutning och kokning uplofas,

få at fifta^ gången vid pafs Idelar däraf uti hettan

uploftes, tvärtemot hvad fom af fomliga påftås,

hvilka neka, at detta falt uti falpeters - fyran uplo-

fes, och få mycket mindre låra rnedgifva, at uti

Spiritu nitri fumante kunna låta fig gora. Det vid

femte gången århållne ftorre quantum af Sedatif-

falt ån forita gången, fynes gifva vid handen, at,

torhånda, ftorre delen af borax , genom flere i-

tererade Sublimationer pä fådant fatt, kunde up-
håfvas, fom for denna gången tils vidare fpartes.

(V). Lofes borax up i lagom vatten,, och dårtil

gjutes klar vitriol-olja, tiifaturations-punéten* tal-

ler ftundom ftraxt et få kalladt Sal Sedativum ned.

Med lagom vatten torftås få mycket, fom behof-
ves, at i knapafte laget kunna hålla faltet i kölden
uploft , utan at något i Chryftalliflc form äter ned-
faller. Med Saturations-puntten forftås,at et me-
delfalt af bagges fammanblanning blifva må, få

at
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athvarken, fyran eller alcali må få otverhanden..

Af fmakcn kan det i det nårmafte träffas, då litet

i fonder indrypes, omiqvalpas och fmakas, fom
vidare genom forfök med lacmus och viol-fyrup

utan giffning beftyrkcs. Ty då lacmus eller Suc-

cus heliotropii intet det ringaftc dåraf rodnar, år

man fåker, at fyran icke rår, och om därjämte

violfyrupen af defs tilblanning icke blifver grön*

fes alcali icke hafva ofvervigten, och altfå järn-

vigts eller Saturations pun£ten vara träffad. Vioi-

Syrupen blifver val ock af fyror röd, men icke

i\i få liten fyra, fom Lacmus, emedan denna faft

med fin rodnad, ehuru liten den blifva må,
tilkänna gifver den minfta rådande fyra, då däre-

mot viol-fyrupen af famma flags tilblanning be-

håller defs oförändrade blå- färg. Men ånnu kan
jag icke påminna mig hafva fett en blanning af

upiöft borax och vitriol- fyragora heliotiopii faf-

ten röd och tillika viol-fyrupen grön, ehuru Pyr-

monter furbruns-vatten lig fäiedes förhåller , och
altfå vil fynas, fom vore icke viol-fyrupens gron-

{ka få tilförläteligt prof af et rådande alcali , fom
helioliropii faftens ronnad, til en rådande fyra;

hällt alla de andra protven vid Pyrmonter-vatnet,

intyga en överhanden hafvandc fyra. Beträffan-

de quantum af et Sal Sedativum hos borax, få

har jag ati lodj. genom fällning med vitriol -fyra

fått -
fV lod.

(d) Öanfedt icke altid lyckas , at genom
praccipitation ftraxt få et Sal Sedativum (é),
få vinnes likväl fimma ändamål , enär efter vitriol-

fyrans tilgjutning, blanningen fedan afdunftar vid

lindrig värma, til defs en gaftftfä tunn hinna, el-
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ler rättare , et fint falt flåcketals hår och dar lika

Tom damm börjar fynas ofvanpå våtfkan flytande

,

då evaporations kårilet med defs innehåll Hålles i

kölden 5
til at fåtta et Sal Sedativum. Eljeft år

at märka, om fyran uti fiimmanblanningen litet

finge råda, at ingen fkada eller hinder uti detta

fälts tilverkning därigenom fororfakas: blifvande

berörde falt til anfeendet ifrån alla andra i fynner-

-hetdårutinnan igenkänd t , at det år mycket lått,

loft fammanliggande, fmått och fjäliigt, utan

någon vifs, beliåndig och regulier figur, varande

til fårgen hvitt och glånfande,och til kånflan imel-

lan fingren fett, lent och halt, fomhvittalc. Se-

dan et Sal Sedativum på detta fått, blifvit Jfålt

och i fil-papper flagit til den ofriga våtfkans ge-

nomflytande, famt faltet tillika med papperet vid

varma fått torkaj men den frånfilade vät{kan å-

terigen på forherorde fått, litet afdunftat och
i kölden ftått y fåtter fig åter et falt, fom ef-

ter defs affondring och torkning , liknar et Seda-

tiv-falt, dockftundom med den åtfldlnad, at det

icke altid är få loft, lått och fiålligt, utan

-faller ibland mer tått tilfammans uti fmått och fint

puliver* underlåter likväl icke, at til kånflan

emellan fingren vara lent, fett och halt, -jämväl
ock, då någon del dåraf, til prof lågges i Spiritu

vini, at dårutiuplofas , efter dels antånning, vi*

fa en gron låga. Då på lika fatt flera gångor här-

med procederas, fäs et falt af lika belkaffenhet

fom tilforene. Den ofriga pä flutet til falt ge-
nom värma xoagulerade foluuonen år emellan fin-

gren, fträf fom annat falt ; men då ock något til

prof dåraf iågges i Spiritu vini och ftalles i di-

geftions- värma några timmar, vifar åfven fedan

en
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en fadan antänd Spiritus en grön laga: däremot
den Spiritus vini, fom med fint pulfveriferad bo-
rax i flera timmar i digeftions-varma varit, ingen
annan forgad låga genom dels antånning fe läter,

ån Spiritus vini
,

eljeft for fig allena antänd, ån-

fkont mörka qvarlefvor blifva efter fådan afbrun-

nen Spiritus, fom med borax Itått i digeftion,

hvarmed tilkånna gifves någon defs uplosning uti

Spiritu vini. Af z lod borax har jag på ofvan-

nämde fått fåttförft - lod och 24afs, fedan f:dels

lod, och efter tredje afdunftningen 24 afs , Sal

Sedativum> men därefter intet mera, emedan det,

fom efter fjerde evaporationen fig fatte i köl-

den, var grof-cryftallifkt, fom dä det i fil-papperet

lagt , ftåltes at vid lindrig hetta pä en kakelugn
blifva tort, fmälteach rann genom papperet: hvar-

fore det måfte coaguleras til et tort falt, ^enom
vårman, och fåfom et refiduum, eller fa kal-

ladt Sal mirabile efter Sedativ-faltets affondring,

anfes. Efter flera itererade ron med mer borax
påfamma fätt, har jag funnit belkaffeoheten af de

aftadkomne produéba enahanda, men vigten af

de efter hvarje afdunftning fatte falter, har ftun-

dom kunnat variera i en annan proportion , fom af

hvarje evaporations mer eller mindre noga afpafs-

ning och ftållning i kölden kommit. Afven har

ock ibland nägon ikilnad varit uti deras ftorre el-

let mindre lätthet, och lofare, yfviga och fjälliga

eller ock mer pulfveraktiga lynne och tätare fam-

manfåttning. E^ijeft hafva alle andre egenlkaper

af deffa fårfkilt efter hvarannan årbållna falter,

Cns emellan ofverenskommit.

(e) Förutan föregående fåit, at mcdelft klar
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vitriol-fyra åftadkomma et Sal Sedativum, har

jag åfven forfokt med falpetters och koksfälts fy-

ror, jamvål ock med deftillerad vinättika, i ftållet

for vitriol-fyra, bereda fådana falter på famma
fått och vis, fom eljelt {d) innehåller, och fun*

nit, at det fig gora låter, få at de haft famma de

förnam fta egenlkaper, fom de förre. Til bered-

ningen med vegetabil - (yran invogs i lod borax ,

fom i vatten uplolies, och kom af en håndelfe,

at dårtil gjutas deftillerad vinättika, få mycket
ofver faturations-pun<Sten,atheliotropii faften dår-

af blef rod, jämväl viol-fyrupen' -något litet. Efter

forfta evaporationen och Hållningen i kölden, år-

holts et fint filt, flocktals i fma högar famman-
fatt, fom efter torkningen vog TV lod. Etter den
andra afdunftningen, fatte fig et dylikt falt,

fom vog in emot § lod •> tilfammans efter i lod

borax, i det nårmafté TV lod. Mera kunde icke

fås, utan måfte det ofriga til et tort falt coagule-

ras, och for et refiduum eller lemning efter feda*

tiv-faltets frånfkilgning, anfes, fom til fmakea
nårmaft kom en tartarus regeneratus.

(f). Fornåmftaegenflcaperneaf fedativ-falten 5

genom ron fundne, beftådåruti 1:0) at de uplofas

i vatten, jamvål ock i Spirituvinij z:o) vifa en

ta for hg allena til glafigt falt, fom har en något
gul eller ljus-grön, ltundom celadon-fårg -

y men
genom långvarigare hetta forfvinner och klarnar j

4:0) med kol-ftybbe intet (amrnanfmålta, eller

det famma, fåfom annat alcalifkt falt, i elden genom
fmåltning uplöfa och fortära, fkont ån af ftybbet

icke mer än f del tages: hviiken egenlkap kfuwå

hos

lå år denna fpiritus itändes ; 5:0) fmål-
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hos fjelfva Boraxen"faknas; f:o) intet hepatifera

med fvafvel eller Vitriol- fyra, och något tilfagt

phlogifton, (hvarutinnan äfven fjelfva Boraxen
inftåmmcr), fä framt icke tillika fvaflet hålles i

elden af något bindande, få(pm koppar eller jam,
i; form af (kärften. Stundom har jag under feda-

•tiv-faltens beredning med vitriol-fyra
,
funnit, at

då afdunllnirtgen ofver hofvan längre kommit at
päftä, et falt fig fedan i kölden. Tätt,- fom varit

itråft til kåntlan* och altfå,enår därhos faknas den
egenfkapen, at kannas lent och fett imellan fin-

gren, det famrna med ^ del kolftybbe fmålt til et

rent glas eller glafigt falt, fvartbrunt til fårgen*
hvaremot andre riktige Sedativ-falter, antingen

mcdelft vitriol-fyia, eller andra fyror tilverkade,

fkg allenall Tam mangottrat med kolftybbet, utan
någon ren fmåitning, til poreufa maflor, hvar hos
ftybbct tydeUgen fynts oförtår t.

(g) Beträffande qvarlefvornas eller de ifrån

Sedativ- fälten afikilde falters egenlkaper, få ehu-
ru vil foregifvas,. fomhellodc borax af z:ne delar,

nämligen Sal Scdativum eller alcali refraftarium

,

ochSal-mirabile, da vitriol-fyran brukas til ikilje-

verktyg ; et Sal Sedativum och nitrum cubi-

cum, då
.
Salpetter-fyran * Tamt et Sedativ -falt

och Sal communc regeneratum, då koks-falts fy-

ran dar til tages i ftället för vitriol-fyran. Dock,
fom detta få kallade Sal mirabile icke hepatiferar

med et tillagt phlogiftoiT}detandra,naniligen detfö-

regifne nitrum cubicum, icke fattar låga på et

glöggande kol, icke eller det tredje fä forehålne

Sal communc regeneratum dårpå fprakar: ty

kunna de ock icke eller for fådana falter anfes.

Enär
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Ernår borax Ir forfalfkad och utfpådd med anna^Y

alcalilkt falt, fåfom Sodfalt, då hepatiferar hah

med fvafvel eller vitriol- fyra och et tillagt phlogi*

fton, men eljeft intet; och år denna en hufvud"

egenlkap, hvarigenom en upriktig borax igenkån-

nes, hvilken mig likvål ännu icke bekant -*arl

dä jag uti (p) utlåtit mig, fom (kulle borax med
fvafvel blitva et.hepatilkt glas, och fes pag.

uti denna Kongl. vetenikaps Academicns Hand*
lingar, forita cjvaralet for år I7f6* men hoppas,

at detta fel få mycket mer lårer urfåktas, fom
iad^nc kommit af en forfalfkad mig tilhandlad

borax, hvilken på berörde fåtthepatiferade, och
nu ct nytt ron a daga gifves-^ hvarigenom en up-
riktig borax varder känd. Forhållandet af det få

kallacfc Sal mirabile, öfrigt efter Sedativ - faltet

med Vitriol -fyra af en upriktig bprax beredt,

har jag i anfeende til defs fammanfmaltningar med
kolAvbbe tid efter annan åtflcillige gångor fedan

forfökt, och funnit, at dåraf itundom et fvart

glas varder, i fynnerhet då fyran mycket rår hos

bemälte falt, 'eller tilgjutesj itundom et fvart-

brunt, ftundom grönt och af annan fårgs men
icke däribland fett något hepatifkt. Alla fådana

fårgor blifva likvål förändrade genom långvariga-»

re fmåltningar, minlkas, klarna och aldeles for-

(Vinna, alt efter hettans befkaffenhet. De läm-
ningar, fom blifva få yål efter Sedativ-fältens be-

redning med vitrtol-fyra, fom Salpeters, kokfalts

och vegetabil- fyrarne, då de i Spiritu vini låggas

at digereras, och denna fpiritus fedan antändes,

famma fpiritu uplofte fédativ-falten med en gron
låga brinna, Enår z eller 3 dekr fod-fait fmåltcs

vifar den tydelig*

X med
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med en del af deffe lämningar tilfammans, vardt

dåraf et lefverbrunt, ganfka fkarpt hepatifkt glas

,

genom litet tiiblandat kolftybbe och vitriol-fyra,

afven fom det fkedde med Ijelfva boraxen, och
alla flags fedativ-falten. Af foregående flutes, at

hos borax fig betticker något phlogifton, tillika

med en til glas lått fmåltelig jord. Ät en eld-

fångd jord finnes hos blod, vifär Berliner och
Erlinger-blått (17)5 at dylik jord hos grå pot-

afka, gråt vinftens-falt ock fbdfalt år, Tes (8, p,

14, zi) , iamt at famma jord gor liitfalterné mera
lått-flytande i elden, ån de eljåft for fig ijelfve

åro. Äfven fynes dylik jord hyfas hos borax,

fom gor famma lutfalts låtta fmåltning och for-

glasning i elden. Men at tillika den famma år

faftbunden vid fjelfva lutfaltet, och därmed i

ftor myckenhets Saponificerad , famt icke låter

fig därifrån på något hårtils bekant fått fullkom-

ligen fkilja, dommes dåraf: 1:0) at detta falt ic-

ke brufar med (yror, 2:0) for fig lått vitrificeras

til klart genomfkinligt glas utan fårg, och åter i

vatten uplofes
, 3:0) åfven med fig til glas brin-

ga kan flera delar fod-falt, 4:0) at ehuru fyror,

hvaribland vitriolens år den ftarkafte, (kulle fynas

vara det kraftigafte fkilje-medel, at genom defs

förening med ijelfva lutfaltet, kunna åftadkom-

ma en fondring och fällning af fådan jord därifrån*

likväl, fedan et fal fedativum nedfallit och blif-

vit frånfkildt, det famma åter i vatten uplofes i

ock ^ro) at detta få kallade Alcali refraftarium

for fig allena til glas fmålter^ hvilket åter i vat-

ten uplofes. Hvadan ock följer, at borax och
defs produ£ter med råtta mage raknäs ibland de

båfta faponacea och refolventia i Medicinen. Vi-
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dare gafs at föregående $ anledning til följande

Ron :

(h) Til at fotfoka hurudan fårg en hos Wax
fordoki jordinattde gifva genorn (inältningar i el-

den, blandades 1:0 en del borax, med 2, delar Sod-

falt , och fmältes tilfammans, famt utgots, då det

hade anfeende af ghs med en vacker gul genom-
fkiniig fårg, fc<m bernrten eller Topasj h Varemot

boraxen for lig allena fmålt, var et klart glas,

och Sod-faltet for fig
5
efter defs utgjutning, hvitt

i brottetj 2:0 lades borax i en digel och flögs dårpå

något klar vitriöl* olja 5
och fmåites famt utgots,

dådet, fä långe det vargloggande, fyntcs grönt

til fårgens men fedan det iValnat, var hvitt,

hviiket åfven (kedde med et få kallat Sal mira-

bile af borax, Vid defla fmåltningar voro di-

glarna med ftorre tåckdijglar väl tiltäckte och frie

for alla infallande kol, åh/en fam vid de följande

rönen; 3:0 fmåites en del Sedativ-falt, medelft vi-

trio] -fyra tilverkat, med 2 delar Sod-falt, och
århoks et ljusgrönt eller gult glas*, 4:0 Tvä delar

Sod (alt, med en del at Sedativ"-fältets ofverlef-

Vor eller få kallat Sal mirablle, hopfmalt
,

gof-

vo et lika färgat glas. En annan gaiig f :o fmäl-

tes et annat Sedativ-falt med 4 gånger få mycket
Sod*(alt til et gulbrunt glafigt (al t i 6:0 blanda-

des en del af Sedativ-falt
,

(gjort med fakpeter-

fyra genom Sublimation ) til i delar Söd-fak, och
fmåites til en gul glafig malla; 7:0 åfven ärholts

et gult glafigt falt af qvariefvorne , eller det få

kallade nitrum eubicuiii, hopfmalt med dubbelt

få mycket Sod- fält* 8**0 gots klar vkrioi-olja

mycket ©fver latufaUöns-punéfcen
t

til en uplolt

X 2 bo-
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borax, hvarefterdet fatte Sedativ- fältet, fåvålfom
det ofverblefna coagulerade faltet , hvardera for

fig ftåltes pä en varm kakelugn, at fåfom benäg-
ne i kall luft taga våtfka til fig, någorlunda och i

mojeligafte måtton hållas torre til vidare forf6k,

hvaråft de fedankommo atlernnas i några veckor*
Men då marktes, at de alt mer och mer med ti-

den fvartnade, dock Sedativ-faltet mindre ån det

andra. Af hvardera flaget togs fedan, och fmål-

tes få vål med en fom flera delar Sod-fait tiifam-

mans, famt blefvo därefter ljus-grona eller gula

glafiga falter, ftundom litet mer gröna, Itun-

dom något på blått ftodjande. Härvid kommer
ock at obferveras, at ehuru Sod-faltet for fig alle-

na fmält, var hvitt likväl enår förut klar

vitriol-olja dårtil gots, blå flackar hår och dårfy»-

tes, och fedan fammanfmålt famt utgutit, vardt

til fårgen litet grönt eller blågrönt. Som den (vår-

ta, hvarom ofvannåmnes, tilkånna gaf etphlogi-
(ton vara med vitriol-fyran blandad ; få hade til

åiventyrs genom uplosning och fikrering någon
borax -jord kunnat frånfkiljas* dock fom aflig-

ten for denna gången ftannade uti fm åkningar,
til at fe hvad fårg de fingo* få gafs for denna gån-

gen förft härigenom allenaft anledning, at en an-

nan gång påtänka och forfoka, huruvida må kunna
lyckas pådetlåttet,atfä en jord utur borax, få {kild

i trån lut- faltet, atfamma jord icke må uplofas i vat-

ten. Afforegående ron fynes,fom vore den hos borax
fig be flickande jorden, lik den hos grå potafka,grätt

vinftens fak och Sodfalt, men dårfore må icke me-
nas,at flik jord ditkommit ifrån Vegetabil-riket,få

mycket mindre, fom Tinkai upgråfves utur jor-

den, fom et mineral - riket tilhorigt rådt ämne,
hviJ-
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hvilket på följande fått blifvit til des innehåll prof-

vat : fl lod Tinkal blandades tilhopamed 20f lod

pulveriferad ren kifelften, och lades i en glas-

retort, at uti en därvid luterad recipient genom

f
radevis gifven hetta frånfkilja alt hvad fom ikc

unde, med få ftark hetta pa flutet, fom glafet

talte, utan at nedfmålta. Dåraf fick jag et vatten

forft, fedan en fvart och tjock olja, fom tilfam-

mans vogo z\ lod. Oljan liknade en mineralifk

olja, eller petroleum, men icke kunde jag finna

däribland något af vegetabil- riket. Det öfriga i

h varifrån, efter deras pulverifering och bränning,

faltet med vatten biet utlutat, och på behörigt

fatt til cryltallifation bräkt,

2f. A t koks-falt innehafver et mineralifkt

lutfalt, åroftridigt* menat falpetter- fyran (kal

genom defs tilblanning kunna utdrifva faltfyran,

och i Hållet med famma lutfalt utgöra et nitrum
cubicum, fom vii foregifvas > fådant behofver nå-

gon närmare granflniing, fom af följande ron fes.

På fyra lod decrepiterat Spanfkt falt flögs 2. lod

ftark och ren Spiritus nitri uti en glas - retortoch

afdiftillerades med hetta fmåningom okad, til

gloggning på flutet. Det ofverdeltillerade var et

aqua regis och uplofte Guld. På faltet i retorten

gots å nyo z lod famma flags Spiritus nitri, och
ärholts åter genom detiillation et aqua regis. Tre-
dje gången fkedde arbetet på famma fått med z

lod Spiritus nitri > jåmvål ock fjerde gången,

Femte gången flögs på faltet i retorten en Spiri-

tus nitri fumans och afdeflillerades. Hettan oka-

des h varje gång, til defs retorten på flutet glogga-

retort-kulan var fvart, och

X 3 de i
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de y men jig kunde icke märka, atfaltet i retorten
något fårdeles tiltög uti lättfmåltheten , åtriiin-

ftone liknade det fig icke til et falpetters lätt-

fluffighet i.elden , emedan hvarje gång hehofdes
en glödande hetta innan någon fmåltning fig virade.

Sa fnart retorten började blifva varm, fyntes vid
hvarje deftillation en falpettcr-fpiritus upftiga,

fom okades och continuerade. Jag flot dåraf, at

denne Spiritus icke håldre ville falla fig vid det
mineraiifke lutfaltet, och utköra fält -fyran* ån
fjelf därifrån fara. Detta beftyrktes vidare dåri*

genom, at änftont en gul våtfka genom deftiU

lationernc afgick $ den famma likväl efter tredje

deftillationen icke fans innehafva få mycket /alt-

fyra, at guld dåraf uplofas kunde, men val Glfver

pä famrna fått, fom af ofålt fkedvattenj och icke

defto mindre efter femte deftillationen med Spi-*

ritus nitri fumans, ånnu en faltfyra ofrig var hos

det i retorten qvarblefne falt; hvilket dåraf rön-

tes, at fedan något af famma falt til prof bjifvit

Uploft i ren Spiritu nitri , fadan Spiritus då fel*

verade Guld. Det ofrige af berörde (alt uploftes

i vatten , filtrerades , afroktes med liten och lång»

fom vårma ad pelliculam, och ftåltes i kölden at

fatta et cryftallifkt falt: hvilket arbete få långe

continuerades, fom någon folution ofrig var , och
betro! ts hvarje anfkjutning uti defs enfkilte kiårjj.

Därefter férfoktes något af hvardera anlkjutnin-

gen y men fants , at få våldet ena, fom det andra,

Uploft i ren Spiritu nitri
,
gjorde et Aqua regis,

jåmvälock at vitriol-fyra därmed blandad, gaf et

Kungs vatten genom deftillations hetta. Til mera
viffb, forfokte jag åter på famma fått

?
at med en

ren och ftark Spimus nitri.» genom flera itererade

pä-
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plgjutningar och afdeftillationer, forma falt-fy-

ran at fara ifrån et koksfalt* men fant famma ut-

flagfom förut ^ få at jag få når hade trodt, at

icke det rin^afte nitrum cubicum på fådant fått

fcode at århallas, få framticke et microfcope och
en fin korn -tång varit forhanden, medelft hvil-

ka jag fåg oeh kunde utplåcka några fm a rhom-
boidilke falt-cryftaller hår och dar utur hvardera

anfkjutningen, hvilka på et glöggande kol fattade

låga fom Salpeter, med en åtlkildnad af gul fårg.

Dock fom defle utgjorde mindre delen at hvarje

falt-cryftallifation y däremot ftörre deten, fom in-

tet hade fådan figur, fprakade bart utan antänd-

ning, fom köksfalt : få tykte mig , det återftående

falt, efter ofvan anförde vanlige procefs, icke för-

tjäna namn af nitrum cubicum, utan böra kallas

en blanning af falpeters och köks-falts fyror med
inineralifkt lutfalt.

26. Den jord fom hos et koks-falt år, p*ne«

cipiteras dårutur med et rent vegetabil-lutfalt, i

det til koks-faltet i vatten uplöft , gjutes en vat-

ten-klar lut af hvit potafka eller hvit Sal tartari.

Sedan fådan jord blifvit fåld, aftvåttad och torkad,

brufar hon med fyror, famt fmålter lått til et

ulaktigt glas $ men brufar intet med lyror fedan

on haft minfta glödande hetta. Vid toregående

ron måfte noga i akttagas, at fom icke någon få

fullkomlig raffinerad, hvit pott-afka til falu finnes,

at icke något af den blå jorden ( 10 ) dar hos fig

befticker* lutfaltet förut med all flit dårtil fnö-

hvitt beredes, få at det af Vitriol-olja intet får

några blå flackar. Den gula färgen, fom all faltfyra

har, gör til någon del följe med, under fyrans re-

ätificatioa } fom jag funnit dåraf, nämligen: fedan

X 4 en
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en gul Spiritus falis genom ganfka liten

hetta rnedelft kolf och hjclm blifvit ofverdeflille*

rad, klar forn vatten, har den efter å nyo fkedd de*

ftillation p.afanima fatt, vifat en tydelig gulnad
mer och mer , alt etter fem den i kolfven min-
ikats, och det flere gånger efter hvarannan, då

re&ificationen på famma fått blifvit å nyo gjord.

Sådan gulnad kan altfå icke komma af något järn,

hvaraf denna fyra eljeft, enar järn dåruti upiofes,

ockfå blifver gul, emedan järnet intet få långt

följe kunnat göra med fyran } åfven hvit kalk och
alun-jord, famt flere andra rtiaterier åftadkomma
hos (alt-fyran en gul flrg, ånlkont dårhos icke

kunnat finnas något jårn.

17. Alun med ftark hetta brand, ät 1 m6jeliga-

ile mattan befrias ifrån defs fyra, och fedan med
5 eller <5 delar hvit potta(ka fammanfmålt, gifver

efter uplosningen och utlakningen , en jord , forn

brufar med fkedv^ttcn innan den blifvit gloggad,

men fedan intet. Genom § timas fmålt-hetta f3r

blås-bälg löper deftna jord tilfammans til en ften,

manat faftnaviddigelen, men ligger loft uti et ftyc-

ke, och aria hård, forn flinta eller porcelin, e-

medan eld-gniftror af ftål därmed afflås kunna.

j>å fadan jord med vatten blandas, låter den ba-

ka fig tiifamman, och håller ihop, at fedan brän-

nas } kännande både den jorden, forn icke blifvit

gloggad, jämväl ock den, forn varit g-öggad,

lammanbakas, den ogloggade likväl litet båttre,

ån den forn varit gloggad. Sammanhållningen och
faftheten år dock fedan icke [få ftark, forn hos en
lera efter defs bränning, ehuru båttre ån hos ki-

fel Sen eller fand, forn genom blanningmed vatten,

intet fammanbakas kunna. Enar en påforberorde

fått»
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fått ifrån fvafvel-fyra {kild alunjord, lågtes i klar

falt-fyra, och ftålles ofver eld at koka, far bemäU
te lyra däråt en vacker gul farg*

28. Dä en del pulveriferad gips med f eller

6 delar fnohvit, med flit beredd potafka, famman-
blandas och tiltåkt behorigen. fmåltes, famt där-

efter, lutfaltet i vatten uplofes, filtreras och ge-
nom en noga inläkning fkiljes ifrån jorden i fil-

papperet 3 fkal man finna , at famma jord intet an-

nat år, ån en kalk. Ty fedan denna jord blifvit

torr vid varma, och därefter brand, har hon äl-

deles famma egenfkapcr, fom en oflåkt kalk, at

varma vatten, vara cauitic och gifva en tydelig

kalkluts-fmak, med mera. Men om däremot pul-

veriferad gips-blandas medkolftybbeoch på fkerf-

vel under muffel brånnes, kan icke fvafvel- fyran

på detfåttet utdrifvas. Jagharåtminftoneforfokt

4 gångor efter hvarannan, at ifrån en och famma
gips, med tilblandad och åter utbrånd kol ftybbe,

gora fvafvel-fyran flyktig, få va! med fvagare

fom ftarkare hetta* men funnit gipfen dåraf alt mer
och mer gulna, och fiftagången lukta af fvafvel-fy-

ra, fom den forfta, i fynnerhet då hettan gjordes
ftarkare. Dock enar den lågges imellan gloggan-
de kol, och någon långrc tid brukas til defs upeld-
ning, går åfven fvafvelfyrari därifrån. Håraf låres

altiå, at gips-jord och kalk-jord år et och det fam-
ma, utan någon åtftilnad dem imellan, famt atåt-

ikilnaden imellan en gips och en kalk aUenaft be-
itår dåruti, at en fvafvelfyra kommit til en kalk el-

ler kalk-jord , at tilfammasis utgöra en gips.

x f fort
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FORTSÄTTNING
Om Bofkaps-Jjukan,

Ingifven af

E. Z. TURSéN.

/j| t månnifkorna åro fins imellan olika til

y% deras naturs verkningar, i det den ena kan
X Ä fördraga

? hvad den andra ej tal lukten af*

en (kådas affamma, fom en annan utan fkada dub-
belt kan njuta m. m. tyckes ej vara få mycket
underligt, i anfeende til månnilkornas myckna
konftlande med fin natur j men at uti fomli*

ga mål, Få-kreaturen, fom mera följa Natu-
rens enfaldiga ordning, åro lika befkaflfade, för-

tjänar mera upmårkfamhet. I allmänhet for-

draga altid kreaturen uti äe Norra orterna me-
ra, ån de uti de Södra, i jåmforelfe emot af*

lågfenheten. Dock tål detta ött undantag: ty

kreaturens betande ute, nar lång och blid er-

ter-hoft år, åftadkommer en fvagblod, fafom

uti Skåne 17ff-, men måft kommer det an på
kreaturens kropps ftållning (conftitution,) hvar-

om jag en annan gång tanker (krifva, efter det

nu {kulle blifva for vidlyftigt. Detta har tor

mig varit iå mycket nödigare at förut nåmna,
fom en Landtman i annor håndelfe kunde bru-
ka lika ingifning, utan åtlkilnad på orts och
kropps befkaffenhet.

Uti de Zine nåft foregående Quartal af Kongl.

Vetenfkaps Academiens Handlingar, har jag an-

fordt
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fort uuoch invärtes kännetecknen af bofkaps-fju-

kan, kommer fåledesnu at gifva vid handen de Bo-
temedel, fom flere gånger af mig med nytta blif-

vit brukade emot bemälte fjuka,

Så fnart fom fjukdomen märkes, efter de

förut lämnade tecken 9 få bor kreaturet

1 , Åderlåtas ; då nödigt år , at aftaga val

blod.

Månge bruka, jåmte andra forvarnings - medel,
äfven at lata kreaturen åder, fom icke bor
vara 5 i anfeewde dårtil, at federmera fo-

ga ändring dä blir at vänta af åderlåtning,

när kreaturet fjuknar,

Käft efter det fjuka kreaturets åderlåtning, har

jag brukat at {kära et itycke af huden i

bringan, "eller ock at fatta hank dårftädes j

men fom jag liten eller ingen verkan fett

dåraf hos de fjuka ; ty har jag brukt fam-
ma, fåfom förvaring, och därvid långt Hor*

re nytta funnit, i fynnerhet då riktig til 4-

lämpning dåraffkedt,

2, Tages en mark Venedifk tvål ( ju hårda-

re och mörkare ju bättre) fom ganfka fmå ikh*

res, famt lågges uti 6 kannor fjudhett vatten

och väl omröres, til defs alt år fmålt, därefter

lägges en hand full luttrad falpetter dåruti $

hvaraf det fjuka kreaturet ingifves ljumt et

ftop afton och morgon5
til defs infoten börjar.
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Jag har val utfått myckenheten af vattnet e-

mot tväleiij men tom tvålen til godhet år

fä olika j
ty bör märkas, at blanningen

ej bor vara tjockare, når den år kall, ån

fom en tunn mjoivåilingj defsutom i akt-

tages, at bemålte blanning blir tjockare ju
längre den ftår, bor dårfére altid, når få

behofves, med ijudhett vatten upfpådas,

I fall forvarings - medlen haft den verkan $

at dåraf orakats en lindrig utfot, forrån

kreaturet blifvit fmittat, få behofves ej

mycket af denna dryck, och år i fådant fall

icke mycken fara med kreaturet*

3 # Brukas en tobaks kliftir-pipa, eller i brift

dåraf en ordinair, men uti andan vål jämnad,
tobaks-pipa, at befordra utfoten fnararc* ty

ju fnarare den vifar fig under fjukdomen , ju
båttre år det,

4. Håller en up munnen på det fjtfka krea-

turet, en annan åter tager imellan de 5 forfta

fingrarne en ganfka liten njupa med vål pulf-

veriferad falpetter och käftar det i munnen,
hvarpå kreaturet ftrax flåppes loft, få at det

fä mycket båttre må kunna frufta och drågla.

Detta har fin goda nytta med fig: emedan
forft och fram (l munnen och nåfeborrarna

blifva haraf renade ifrån Hemmen, och fe-

dermera håHes munnen genom dels kittkn-

de fmidig. Skulle icke det inkallade fal-

pet-
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pettret gjora den pifyftade verkan, få år

liten förhoppning om kreaturet.

f . Som kreaturet intet gerna (jelf dricker

i början af (jukdomenj få år nödigt, at mar>

hvar dag håller uti kreaturet 3 til 4 bouteiller

ljumt vatten, hvarut-i f til |;dels lod faltpet-

ter blifvit uploft*

I jåmforelfe kunna icke kreaturen fördrags

få mycket faltpetter, fom månnifkan, dar*

fore är nödigt, at den forefkrefne mycken*
heten noga i akttages-

6. A t frottera eller gnida kreaturen med
barfta, har lin goda njtta med fig, emedan
fvetthålon därigenom hålles opna.

7. Efterfes om kreaturet har fiåmma* i den
håndelfen gifves det et jungfru matt eller TVdels
kanna rerpentins olja, blandad med en eller par
agg -gulor och vatten. Detta kan okas eller

minikas, alt fom kreaturet år hårt angripit

til

8, Gifves kreaturet ål och da under fjuk-

domen, 3, 4 a f fkedblad Linolja, at dårmed
lindra hoitan.

9, Når utfotet* vifar fig, blandar man rif-

ven tall-flarn med en åggegula*, vatten och fa

mycket korn- mjöl, at det hänger tilfamman,
til enknytnåfvas ftorlek, fom ftrax gifves kre-

aturet y famt defsutom i qua-rter Linolja: med
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bagge defla delarna fortfaret hvär Ijatrc tim-

rtia, fa vida tråcken innom famma rid intet ftad-

gat fig-, men få fhart det märkes, gifves alle-

naft af Linoljan och ej af det förra.

Ofta händer, at tråcken håraf ftrax vifar for

häftig ändring 5 da måfte N:ö
5 brukas,

at åter fåopnirtgj ty tråcken bor ftmningorn

och långfamt blifva hårdare, annars år at be-

fara ny feber*

Utfor och Blodfot ^ fom kreaturen ofta, utom
denna fjukdortien få, botas aldeles på li-

ka fått , fom fifta §- utvifar.

UNDERRÄTTELSE
Om Tutanego

)

Inlcmnad af

CARL GUST, EKEBERG-
Férfte Styrman vid K. Sv* OfKEndifka Comp*

utanego, fom Chiiieferne kalla Packyyn,
gifves aidramåit uti Provinden W ho-

nans., och til någon del däromkring,
ir icke någon iammarifattniug af andra Metal-

ler, fåfom fömlige gifva före. Malmen häråt

år afkefargad , litet bläakti-g-,. {"kimrar litet, fåfom
jåra
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jårn-malm, mycket tung, dock olika, efter defs

halt. Är uti Grufvorne eller under brytningen

mjuk, men tajjer en hårdnad til (ig af luften,.

Defs Lage år pa olika djup, at fcmliga Grufvcr
gifvas otver 80 famnar djupa. Jordikorpan, fom
täcker defla Malmbargen, år något giftig , och
merendels gul och grönaktig, fomligftädes af fvart

fårga. En del Malmftrek vifa fig uppe uti da-

gen , andra åter få de lof at foka igenom ådkil-

lige brått af Bårg-arter. Denna Metall gifves

pä många ftållen Gedigen : Malmen fmålter lått,

och under Smältningen och Råftningen gifver em
tjock, illa ttinkande, ofund och Ikadelig rofc

ifrån fig.

FÖR-



FÖRTERNING.
Fa fle Ron, föm åro införde i detta Qturtah

Handlingar.

I» Eklutet af hiflorkn, om Cometer. - • 23P
W- O' DoliocarpuS) en Ort af nytt Genus frän

America , befkrifven Daniel Ro läng-
der * - - 2f6

g. Jnmärkning om Starr ftkkning, af J. G»
Wahlbom - ~ 261

4„ Berittelfe om en lyckligen förrättad Operation

päcn Piga, bvars läppar til en flor del voro

birtfrMta., af Jon. Gust. Hierzel 270
5* Anmärkningar vid Spanmäls profningocb det af

framkdm Direfteuren EKSTRÖMpäfundna
proftvättet, jämte anledningar , at utröna

faunans forhällande i vigt til fkaht pä Span-

htäl\ inlemnade uti brcf til Academum Setre*

terare, af Edvard Fr. Runeberg 276
6. Utdrag af Meteorologifka Ohfervatkner, häll-

ne i Upfala, är 1 7f4* af Bengt Ferner» 287
7. Fortfattning af Rönen, angående de Jlcdifka

Salten, med mera, tngifm af G. Brandt. 2,9 4

g. Forlfättntng wt Bofkaps(ju%an, ingifven af E.

Z. Tursen. * 31*

p; Underrättelfe ém T^utamgo^ hlemnail afCar l
Gust, Ekeberg, - «• • 316

För-



FÖRTEKNING
På de Au&orer, fom ingifvit något Ron til detta

arets Handlingar.

Bergius, Petter Jonas , Ron om en

koppo-fmitta, och fkäl til koppo-ymp-
ningen - - 4Q

- - Om FrofTors och Altans uphåfvande

genom Koppor - - 151
Bergman 5

Thorbern 5 Ron om Coccus
aquaticus - - - 199

Bonnet '

y åtlkilliga ron vid växters plante-

ring i Mofla &c. - - - 146

Brandt, Georg, Chymifka ron
,
angåen-

de Alcalifka Salten - - - 46
- - Fortfåttning af famma Ron - - - 171

- - Ytterligare ron i famma åmne - - 2.94

Cronstedt, Axel Fredricj Ronpåen
obekant berg-art, Zeoiites - - 120

Cronstedt, CarlJoh.j beflirifning på
en Sades- renfnings Machine - - 90

Ekeberg,Carl Gustaf^ Underråttelfe

om Tutanego ~ * 316
Ferner Bengt Meteorologiflca Obferva

tioner, for år 1754 - - 287
Gissler

,
Nils, Om Båfverns Natur,

hushållning och fångande • - 2,07

Hellant, Anders ; Om Magnet-nåiens
mifsvisning vid Nord-Cap. - - 73

Hierzel, Joh. Gust. Chirurgifk opera- *

tion på en piga, med bårtfrätta lappar - 270
Jennings, John > Förbättring på Mas-

Ungs byggnader - - - 1 3(5

Kalm, Pehr 3 Befkrifning om et flag«

Gräshoppor i Norra America - - 100

y Knut-



Fortetying.

Knutberg, Carl 5 Sått nt forvara golf
och Träbyggnader for rota och Svamp-
växt - - - 13

Lidbeck , Eric Gustaf > Om Rapfats
planteringen - 27

- - Om S t r- i kardors plantering - - 12
5

- - Anmärkningar vid Silkesmafkarnas ans-

iling - - - - 231
Linn^us, Carl 5 Ayenia^ en fällfam

blomma befkrefven - - 25
* - Qaura^ en växt ifrån Norra America 222
Måyer, Anders j om GreifFsvalds Stads

Geographiika belägenhet - - 225-

Marelius, Nils* befkrifning på en ny
art af Copicrings-Inftrument - - 196

TNTaucler, Samuel 5 berätteifeomenman,
fom efter utfeende var til döds frufen,

men biet huipen til lifs - 1 17
Osbeck,Pehr$ befkrifning på fifken Mahl 34
Polhem ,

Gabrxel> en håf-kran at up-
våga ftubbar och rötter - - Z05

Renström , Carl Fredric> Cur for

Tandvärk - i£t
Rolander, Daniel^ Doliocarpus, en

växt af nytt fiågte - - Zf6
Runeberg, Edvard > anmärkningar vid

Spanmais profning - - - zj6

Sc&utzer, Hermans befkrifning på et

vanlkapligt fofter - - izG

Sivers Henric Jacob; Cur for angina

och andra hals-iVulnader - 134

TuRséN , Erland 3 om fifta Bofkaps-fju-

kan
1

- - if

1

« - Om



Fortekning.

- - Om famma fjuka, och dcfs råtta kän-

nemärken - - 2 35
r * Fortfåttning om famrm få-fjuka - 312,

Ulloa; beråttclfe om Jordbåfningcn i Cadix 139
Wahlbom, J. G, Ron och anmärkningar

om Starr- Hickning - - 261

Wargentin, Pehr; Vetenfk. Hiftor,

om Soicns Paralaxis 1

- - Obfervationcr på famma Parallaxis - 60
- - Vetenfk. Hiftoria, om Cometer - 79
- - Fortfåttning om Cometer - - ifP
• - Slutet af Hiitorien om Cometer - - 239

RE-



REGISTER
På de åmnen, fom åro afhandlade dier om-

rörde uti denna XVII Tornen af Kongl.

Vetenfk, Aead. Handlingar*

hlcdU/kt falt: en myckenhet rön därom, 46,59,171-185',

/J
294-311 Alcaiia fixa finnes uti alla tre Natureas
riken, 47^ Deras ftarphet hårrörer af en lig dåruti

befHefcande jord . 5-2. Se Borax , Salt.

Alun\ Chymifka rön dårom, 310.
Anatomie : et barn ined tvånne hufvud, etc. 126.
Angina: botemedel däremot, 137.
A/ka af vegetabiiier; ron om defs falt och jord, 172.
AJIron >mie : öm Solens och Planeternas horizontala p#»

rallaxer, 1-13, 60-72. Aftron. obfervationer
, 62,

227. Aftronomien tjänar at dampa månnifkans hög-
mod, 9, 25-3. fe Cometer, Planeter, SoL

Berlinet-bla fårgen: rön om defs natur och tilredning

t,, få 171
Bhdjot hos Kreaturen, Cur dårföre, 316.
Borax : många rön om defs tilverkning, egenfkaper och

innchafvande delar, 182-185-, 294-300. Prof om
den år författad, 303.

Bofkaps ijukdomar: nyttiga anmärkningar därvid, 15*1,

Botanifka rön : Ayenia, en fälfam blomma, 23. Gau-
ra, eri växt ifrån Norra America, 222.. Doliocar-
pus, en SiTritmmiik växt, 2)6.
'er: om detta djurets art, hushållning, nytta och
fångande, 207,221.

Cartefii virfiar forftörde af Cometerna, 24?.
Central-krafternas verkan pä Planeter och Cometer, 246.
Chirurgie: botemedel för angina och andra hals fvullna-

der, 137, om Starr-ftickning , 261. Operation pä en
piga, hvars lappar varit bärtfrätta, 271.

Chymie: Se Alcaltfka Salter.

Coccus Åquathus ; nytt rön om detta kräk, 19$.

Comc



Regifter.

Comcter: de ål dre Philofophers tankar om deras nattur,

80-87. Deras utfeende och allmånnafte rörelfe-lagar,

87. Newtons och de nyares Theorie, 160-170 Hvar-
före» de ftållen fynas, 1 68

, 249. Huru längt de gä
ifrän Solen

, 240. Tankar om deras betydelfe och
värkan pä vår jord, 83, 86, 25-3.

Djur: landtmannens elaka hushållning med djurfånget,

221. om djur kunna lefva pä Planeterna och Come-
terna, 25D. Se Bdfver Fifk, Injeéler.

Fifk: Befkrifning på en , fom kallas Mal
, 34.

Froffa: St Medicine.

Fuktighet under hufen, flcadelig, huru den fkan före»

kommas, 17.

Gall-fjuka hos kreaturen; anmärkning dårom, 15-4.

Geographie : Greifsvalds ftads belägenhet, 225*.

Gipps: defs ädkillnad ifrån kalk, 311.

Golf: huru de böra låggas , at de ej alt för fnart af röt£

må fördårfvas
, 19.

Hafvets rörelfer vid Jordbåfningar, 142, 144.
Hepar Sulphuris : rön dårom, $s
Hermaphroditer gifvas ibland Infe&erna , 202,

Hiftoria Naturalis. Se Botanique
,
djur.

Honungs-dagg: anmärkning dårom, 149.

Infeäer : et flags grås-hoppor befkrifvas, 101. om Coc-
cus aquaticus , fom år fofter af en Hirudo, 199. Ih>

fe&er, fom plåga vifa fig vid Jordbåfningar
, 145%

Jordbdfning : mårkelig beråttelfe dårom , 1 39.

jfäm: fom legat långe under vatten, huru det befun-

nits, rf.

Kalk: rön dårom, 53, 176,311.
Koppars ympning: fkål fom dårtll flyrka, 40, Se Me*

dicwe.

Korn : huru det kan renfas ifrån häfta
, 99.

KaU



Regifter.

Källare: fatt at förekomma deras fuktighétV M f

Kärnans förhållande til fkalet ; Se Spanmäl.

Ljttiv nödigt til växters fortkomft T ^o, Frågan om lju*

\ fets natur och urfprung, 2,5-2.

Lut af kakelugns alkå, mindre tjänlig til bykning, 172,
178.

Magnet+naUns mifTvisning vid Wärdhus , 72.

Mas-ugnars byggnad mycket förbättrad, 186»

Majkar hos få-kreatur, marken dårtil
, 233*

Mtchanique : en fådes-renfnings-Machine, 92. Eti håf-

kran at updraga (lubbar o<rh rötter
, 20J. Planet-fy*

ftemetsjVlechanifmus , 246*
Medicine: om Koppor och deras ympning, 40. Huru en

man, fom efter utfeende varit til döds frufen, blifvit

frålft, 1 17. Om Tand-värk och hus-cur emot den
fom fororfakas af flufs, 130. At Frofle och ålta af-

ftadna, dä Koppor lig infinna, 131. Opafslighet,

1 fom förebodar eller följer Jordbåfningar, 140.
Meteorologi/ka obfervationer, 287,

Mineralogie\ om en ften-art, Zeolites, \io. om Tuta-
negp

, 316. omTmkal, 307.
M.ofja: dåruti kunna växter medfördel planteras, 146.

MangfalUn: en få-fjukdom T
anm. dårom, ijö,

Oljctiherkningen : af Rapfat, befkr. 29. Oljor uplöft?

ock utan kalk
,

5-5.

Parallelogram at copiera Ritningar beflcr. 196.

Perpetuum mobile\ hvarföre det ej kan verkftållas, 247*
Planeter: deras diftancer ifrän Solen, 71. deras rö-

relfer." 240-24 Defynas hafva någon egen varma,
25-1*

Potajka: om defs falt och rannering, 5-0.

Prdfier kunde göra otroligt gagn med någon hifigt och
öfning i Medicine, 139. Nägre ftore Theologi up-
råknas, fom tillika varit Medici., 138*

Pyrmwter*>vziten:ct prof dårpå298.

Rap-



Regzjter.

Rapfatens plantering och fyötfel , 27.

Räjlvetk: paminnelfe vid
7

deras anläggning,».

Rötter och ftubbar: Machine at dem uprycka, 205,

Salt: koks-falt innehåller nägot alcali fixum, 47. Medel*
falt uti Potaika, 48, Mänga rön om Sal Sedativum,

296. Se AUalt, Borax.

Senaps-fro : Chymiika ron pä defs a(ka, 49.
Silke smajkar : anmärkningar om deras fkötfel . 231.
Skorjlens-jot : Chyrfi. rön pä defs falt, 49. dårafkantil*

redas en blä målare-färg, 5*9.

Skrafvcl-fjaka hos bo&apen , befltrifves 236.

Soda: rön därom, 179.

Solen: defs kraft at draga Planeter och Cometer til fig
5

247. defs natur och varma, 25*1 -Tankar om defs flac-

kar, 252.
Spanmals-profvare; påminnelfe vid defs bruk, 277. får-

fök därvid gjorde, 98. Se Säd.

Spanjlfluge-plaflrets nytta ,137, 1 39.

Spifar böra ej ftållas pä bjeikar, utan ifrån grunden under*
muras, 16.

Starr-ftickni?ig \ rön och anmärkningar därvid, 261.

StrJl-kardors råtta plantering och ans, 123,,

Stämma hos kreaturen, bot dårföre, 31 5-.

Svampväxt i trähus at förekomma* 13-22.

Sagfpan : växter däri planterade, blifva ganfka finå, 14&.
Sämngs-machine : en i Frankrike påfunen berömes

, 149»
Såpa och tvål : anmärkning vid deras til redning, 53.
Säd: defs rensning ifrån Tran-och mus-ärter, 90-100.

i? fmä fådes-korn blifva uti god jord, liora och fro-

diga växter, 149. huru kärnans förhållande i Vigt til

fkaiet pä allehanda fåd, kan fåkraft utrönas, 281* fe

Spanmäl.

Tandvärk är af mänga flag, 120. bot emot et. 130.
Tinkal : rön om denna mineral 307.
Iran-ärter \ huru df kanna fldljas utur råg. 91. dem

tyngd, 9$.

7rofs*



Regifler.

Itrofs-bottmrs råtta anläggning , 20. \

Trä-virke uti hus, at confervera ifrån röta, 13-22.

Tutanego: underråttelfe om denna Malm-art, 316.

Värme \ bibehåller fig långeiftora kroppar, 25*1.

Växters plantering uti Moffa , fåg-fpän ,
Ekbark, bom

ull, Svamp , Kalk och ler-grusetc. ron dårom, 141

växter blifva ofkapeliga, om de ftä i mörkret . 1
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